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Силабус дисципліни 

“ВЕТЕРИНАРНА ФАРМАКОЛОГІЯ І ТОКСИКОЛОГІЯ”  

 

1. Профіль дисципліни 

 

 

 

 

 

Кафедра мікробіології, 

фармакології та 

епізоотології 

Освітній ступінь – магістр  

Галузь знань: 21 «Ветеринарна медицина» 

Спеціальність: 211 « Ветеринарна медицина» 

Освітньо-професійна програма «Ветеринарна медицина» 

Кількість кредитів – 10 

Загальна кількість годин – 300 

Рік підготовки 3, 4; семестр – 5, 6, 7 

Компонент освітньої програми: основна 

Цикл підготовки: професійний 

Мова викладання: українська 

 

2. Інформація про викладача 

Викладач (-і) 

Рибачук Жанна Володимирівна, кандидат ветеринарних 

наук, доцент  

Антонюк Анатолій Анатолійович, кандидат ветеринарних 

наук, доцент 

Профайл викладача (-ів) 

http://znau.edu.ua/fakulteti/veterinarnoji-meditsini/m-mve/m-

sklad-mve/m-ribachuk-zhanna-volodimirivna 
 

http://znau.edu.ua/fakulteti/veterinarnoji-meditsini/m-mve/m-

sklad-mve/m-antonyuk-anatolij-anatolijovich 

Контактна інформація 

номер телефону: 0975647834, контактний E-mail: 

zhrybachuk@ukr.net 

номер телефону: 0979894699, контактний E-mail: 

antonyuk.doc34@gmail.com 

Сторінка курсу в Moodle http://beta.znau.edu.ua:3398/course/view.php?id=997 

Консультації 
Очна /Онлайн (за потреби) консультація через Discord, 

Zoom, Viber щовівторка та щосереди з 15.00 до 18.00 

 

3. Анотація до дисципліни 
Ветеринарна фармакологія дозволяє вивчити дію лікарських активних речовин на організм 

тварин з метою лікування, профілактики та стимуляції біохімічних процесів в організмі та, як 

наслідок, систем макроорганізму. Токсикологія як наука в системі підготовки лікаря ветеринарної 

медицини з плином часу набуває все більшого значення, оскільки антропогенна діяльність людини 

та інтенсифікація сільського господарства призводять до забруднення навколишнього середовища 

величезною кількістю небезпечних для всього живого речовин, які раніше на планеті Земля не 

зустрічалися (ксенобіотики). 

Завдання ветеринарної фармакології – висвітлення відомостей про лікарські засоби, а саме 

– назву на українській та латинській мовах, найрозповсюдженіші  синоніми назв лікарських 

препаратів, походження, хімічну структуру та склад лікарських форм, фізичні та хімічні 

властивості, які мають відношення до зберігання та застосування; шляхи введення у організм та 

особливості абсорбції, біотрансформації, виділення із організму; механізм місцевої та 

резорбтивної дії на організм тварин, паразитів та збудників інфекційних захворювань; показання 

та протипоказання до застосування орієнтовні терапевтичні дози для тварин різних видів; 
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найбільш раціональні лікарські форми; способи введення у організм та виписування рецептів, 

токсичність і побічну негативні дію; способи лікування при отруєнні в разі передозування. 
 

4. Мета та цілі дисципліни 
Метою навчальної дисципліни є засвоєння студентами теоретичних знань та практичних 

навичок з фармакодинаміки, фармакокінетики, токсикодинаміки, токсикокінетики, основ 

технології лікарських форм, лікарської ветеринарної рецептури з метою подальшого оволодіння 

основами ветеринарної науки та використання цих знань на потреби науки та виробництва.  

Цілі дисципліни:  

Проводити правильний вибір лікарських засобів та шляхів їх введення за різних 

патологічних станах у організмі хворих тварин 

Здатність розробляти стратегії профілактики хвороб різної етіології. 

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

Відповідати за прийняття рішень у складних умовах. 

Здатність організовувати нагляд і контроль виробництва, зберігання, транспортування та 

реалізації продукції тваринного і рослинного походження. 

Здатність оберігати довкілля від забруднення відходами тваринництва, а також матеріалами 

та засобами ветеринарного призначення. 

 

Здобувачі освіти другого рівня набувають таких компетентностей: 

ЗК 5. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

ЗК 7. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.  

СК 13. Здатність розробляти стратегії профілактики хвороб різної етіології. 

СК 15 Здатність організовувати нагляд і контроль виробництва, зберігання , 

транспортування  та реалізації продукції тваринного і рослинного походження. 

СК 16. Здатність оберігати довкілля від забруднення відходами тваринництва, а також 

матеріалами та засобами ветеринарного призначення. 

СК 17. Здатність здійснювати маркетинг та менеджмент ветеринарних засобів і послуг у 

ветеринарній медицині. 

 

5. Організація навчання 

5.1. Обсяг дисципліни 

Вид заняття Загальна кількість годин 

Денна 

Лекції 36 

Лабораторні 70 

Самостійна робота 194 

 

5.2. Формат дисципліни 
Формат проведення дисципліни – очний. Разом з тим можливий – змішаний, поєднання 

традиційної форми з елементами електронного навчання через систему Moodle, Google, Viber, 

дистанційний. 

 

Тематичний план начальної дисципліни 

№
 з

/п
 

Т
ем

а Назва теми  

 

Кількість 

годин 

«Ветеринарна фармакологія» 
1 Т1 Загальна фармакологія.  

Вступ. Базові терміни в фармакології. Закон України про ліки.  

Фармакодинаміка та фармакокінетика.  

 

8 

 
2 Т2 Рецептура 

поняття про рецепт та правила його виписування.  

Тверді лікарські форми 

Рідкі лікарські форми 

М’які лікарські форми 

17 



3 Т3 Засоби, що впливають на функцію центральної нервової системи: 

1. Засоби, що пригнічують центральну нервову систему: 

- засоби для наркозу 

- нейролептики 

- транквілізатори, седативні 

- спирт етиловий 

2. Засоби, які збуджують центральну нервову систему: 

- психостимулятори 

- аналептики 

- засоби, що стимулюють спинний мозок 

22 

4 Т4 Аналгетики  

наркотичні аналгетики 

не наркотичні аналгетики 

Спазмолітики  

12 

5 Т5 Засоби, що діють на чутливі рецептори: 

- засоби, які збуджують чутливі рецептори  

- засоби, які пригнічують чутливі рецептори (анестезуючі, обволікаючі, 

в’яжучі, пом’якшувальні) 

28 

6 Т6 Засоби, що діють на еферентну нервову систему: 

-засоби, які впливають на М-, Н-холінорецептори та їх антагоністи  

- засоби, що діють на М-холінорецептори 

   - засоби, що діють на Н-холінорецептори 

11 

7 Т7 Хіміотерапевтичні препарати:  

- загальні поняття та правила хіміотерапії 

- сульфаніламідні препарати 

- репарати нітрофуронового ряду 

- антибіотики 

- противірусні препарати 

-протипрозойні препарати (протигемоспоридіозні, протикокцидіозні) 

24 

8 Т8 Антисептики:  

Препарати оксигену 

Препарати йоду 

Препарати хлору 

Луги  

Лікарські барвники із вираженою антисептичною дією 

9 

9 Т9 Протипаразитарні засоби: 

- антигельмінтні препарати 

- інсектоакарацидні засоби (репеленти, атрактанти, препарати для 

захисту тварин від нападу комах) 

Дератизаційні засоби  

13 

10 Т10 Препарати, що впливають на обмін речовин: 

- препарати мікро- та макроелементів 

- препарати вітамінів 

- комплексні вітамінно-мінеральні препарати. 

- антиоксиданти  

- премікси та кормові добавки, ферменти 

-про – та пребіотики, тканинні препарати 

16 

11 Т11 Препарати гормонів: 

- естрогени 

- гестагени 

- андрогени 

- гормони наднирників 

- гормони гіпофізу 

- гормони підшлункової залози 

12 

12 Т12 Лікарські засоби, які впливають на згортання крові: 

- коагулянти  

- антикоагулянти 
16 



13 Т13,  

Т14 

Лікарські засоби, які впливають на об’єм плазми крові : 

 1. Діуретики 

 2. Плазмозаміняючі рідини: 

- антитоксичні засоби 

- засоби для парентерального живлення 

- кристалоїди 

- коллоїди 

22 

14 Т15 Загальні поняття токсикології.  

1. Поняття про отрути і отруєння. 

2. Загальні закономірності токсичної дії отрут.  

3. Надання першої допомоги і лікування тварин при отруєннях. 

4. Об’єкти токсикологічного дослідження. Відбір проб для проведення 

досліджень 

5. Правила техніки безпеки в лабораторії токсикології 

12 

15 Т16 Фітотоксикологія 

1. Токсикологічне значення рослин що накопичують алкалоїди. 

2. Токсикологічне значення ціаноглікозидів. 

3. Токсикологічне значення фотосинсибілізантів рослинного світу. 

4. Корми рослинного походження які впливають на порушення 

вітамінного обміну в організмі. Рослини, що накопичують оксалати. 

5. Представники та умови накопичення. Методи профілактики та 

лікування за отруєння. 

6. Кормові отруєння при згодовуванні кормів з підвищеним вмістом 

нітритів. 

7. Вилучення токсичних речовин з проби дистиляцією (відгонкою) з 

водяною парою. 

8. Група отруйних та сильнодіючих речовин, що вилучаються з проби 

підкисленим спиртом або підкисленою водою. 

22 

16 Т17 Мікотоксикози тварин.  

1. Класифікація патогенних грибків та їх метаболітів. 

2. Етіологія та патогенез мікотоксикозів тварин. 

3. Перебіг, клінічні ознаки та діагностика мікотоксикозів 

4. Терапія та профілактики отруєнь 

5. Визначення токсикологічних показників якості сільськогосподарської 

продукції. Вилучення мікотоксинів. 

18 

17 Т18 Токсикологічне значення пестицидів.  

1. Класифікація пестицидів за виробничим призначенням та гігієнічна 

класифікація за основними параметрами шкідливості. 

2. Токсикологічне значення хлор- та фосфорорганічних пестицидів. 

Кумуляція даних речовин, особливості лікування та профілактики 

отруєння. 

3. Головні вимоги, яким повинні відповідати пестициди. Препарати 

контактної, системної та змішаної дії, що застосовуються для боротьби із 

ектопаразитами тварин. 

4. Тонкошарова хроматографія у токсикометричних дослідженнях. 

22 

18 Т19 Отруєння важкими металами.  

1. Токсикологічне значення важких металів. 

2. Отруєння тварин, риб та корисних комах іонами ртуті та міді. 

3. Отруєння тварин препаратами хлору та його сполуками. Патогенез, 

клінічні ознаки, лікування та профілактика отруєння тварин. 

4. Мінералізація. Вилучення та ідентифікація «важких» металів. Види 

мінералізації значення та суть методу. 

16 

Разом  300 

 
ПРИМІТКА. Особливості виконання самостійної складової дисципліни.    



Рівень засвоєння тем, призначених для самостійного опрацювання студента, оцінюється в ході 

наскрізного опитування під час лабораторних та лекцій (терміни), вирішення тематичних завдань 

(термінологічний контроль, ситуаційні завдання). 

 

5.3. Система оцінювання та вимоги 

Загальна система 

оцінювання 

дисципліни 

Рейтинг студента визначається за 100-бальною шкалою. 

Формується із рейтингу виконання семестрової роботи (інтервал 36-60 

балів) та рейтингу підсумкового контролю (мінімальний бал – 24, 

максимальний – 40). 

 

Складові оцінки в 60 балів для семестрів, 

 в які вивчається дисципліна: 

 

5-й, 6-й семестр 

Робота на реальних об’єктах та моделях (лабораторні заняття) – до 10 

бали/семестр 

Оформлення рецепту  (лабораторні заняття, індивідуальна робота 

кожного студента) – по 4 бали/семестр 

Вирішення ситуаційних задач (група по 2-3 студента –  лабораторні 

заняття;  індивідуально – самостійна робота) – по 8 балів/семестр. 

Наскрізне опитування під час лекцій і лабораторних (фармакодинаміка, 

фармакокінетика і спектр фармакологічної дії лікарських речовин, 

латинь рецептури, технологія виготовлення та зберігання лікарських 

форм, фармакологічна група та спосіб застосування лікарських засобів – 

зразки препаратів та теоретичні знання) – 8 балів/семестр. 

Індивідуальні письмові контрольні роботи:  

5-й, 6-й семестр – 3 контрольні по 10 балів =  30 балів за семестр 

 

7-й семестр 

Робота на реальних об’єктах та моделях (лабораторні заняття) 

Вирішення ситуаційних задач (група по 2-3 студента –  лабораторні 

заняття;  індивідуально – самостійна робота) –  10 балів/семестр 

Індивідуальні письмові контрольні роботи:  

7-й семестр – 2 контрольні 25 балів = 50 балів 

Деталізація системи оцінювання 

РН 08 Наскрізне опитування під час лекцій і лабораторних 

Вирішення ситуаційних задач 

Залікові та екзаменаційні тести 

РН 14  Наскрізне опитування під час лекцій і лабораторних 

Вирішення ситуаційних задач 

Оформлення рецепту   

Робота на реальних об’єктах та моделях  

Залікові та екзаменаційні тести 

РН 15 Наскрізне опитування під час лекцій і лабораторних 

Робота на реальних об’єктах та моделях 

Вирішення ситуаційних задач 

Оформлення рецепту   

Індивідуальні письмові контрольні роботи  

Залікові та екзаменаційні тести  

РН 16 Наскрізне опитування під час лекцій і лабораторних 

Вирішення ситуаційних задач 

Індивідуальні письмові контрольні роботи  

Залікові та екзаменаційні тести 

РН 18 Наскрізне опитування під час лекцій і лабораторних 

Оформлення документації (рецепту)   

Залікові та екзаменаційні тести 



Вимоги до курсової 

роботи (проекту) 
▬ 

Умови допуску до 

підсумкового 

контролю 

Студента атестований, якщо сума балів за результатами семестру 

дорівнює 36-60. Мінімальний рівень оцінки (36 балів) передбачає, що 

студент володіє основними теоретичними положеннями з дисципліни, 

але з труднощами вирішує практичні завдання. Виконання ним 

лабораторних/ контрольних/індивідуальних завдань значно 

формалізовано: є відповідність алгоритму, але відсутнє глибоке 

розуміння принципів та методів роботи з дисципліни, що вивчається. 

 

Критерії оцінювання 

Наскрізне опитування – 0,2 бали за вірну відповідь 

Оформлення рецепту – 0,5 бал за оформлений згідно вимог 

рецепт, за кожну помилку знімається 0,1 бал 
Вирішення ситуаційних задач – 0,5 бали за висвітлення ходу 

вирішення задачі і обґрунтування відповіді; 0,2 бали за неточну або 

неповну відповідь 

Робота на реальних об’єктах та моделях. Виконання 

практичних завдань та представлення їх викладачу відбувається під час 

лабораторного заняття. Завдання, що виконане методично вірно та 

якісно  оцінюється в 1 бал, при порушеннях методик – в 0,5 бала. 

Індивідуальні письмові контрольні роботи. 

Текст роботи складено із термінологічних тестів (1 бал за вірну 

відповідь, всього 3 бали), тестових питань з вибором відповіді (1 бал за 

вірну відповідь, всього 3 бали), ситуаційної задачі (2 бали за повну 

відповідь щодо вибору препарату та обґрунтування його застосування) 

та бланку для оформлення рецепту (2 бали за рецепт, оформлений згідно 

вимог). 

Залікові та екзаменаційні тести. 

1. За умов дистанційного навчання та тестування через 

університетську платформу Moodle студент отримує 40 тестів із 250 

наявних. 100% правильних відповідей дорівнює 40 балам.  

2. При  проведенні семестрового контролю (залік/іспит) в умовах 

факультету студент отримує білет із термінологічними тестами, 

тестовими питаннями з вибором вірної відповіді та ситуаційною 

задачею. Максимальна кількість балів за тести –  40. 

За одну правильну відповідь можливо набрати 1 бал, неправильна 

відповідь або її відсутність оцінюється в 0 балів. Кількість балів, яку 

можна набрати за питання певного розділу, вказана на бланку білету. 

В журнал та залікову відомість виставляють результати, які 

потрапляють в інтервал 24-40 балів. Результати складання підсумкових 

тестів переводяться у національну шкалу  і вносяться у відповідні 

документи. 

6. Результати навчання 
Шифр  

результату  

Зміст результату  

РН 08  Здійснювати моніторинг причин поширення хвороб різної етіології та 

біологічного забруднення довкілля відходами тваринництва, а також 

матеріалами та засобами ветеринарного призначення. 

РН 14  Розуміти сутність процесів виготовлення, зберігання та переробки 

біологічної сировини.  

РН 15 Знати правила зберігання різних фармацевтичних засобів та 

біопрепаратів, шляхів їх ентерального чи парентерального застосування, 

розуміти механізм їх дії, взаємодії та комплексної дії на організм тварин.  

РН 16 Знати принципи та методи маркетингу і менеджменту ветеринарних 

засобів і послуг у ветеринарній медицині.  



РН 18 Знати законодавчі та нормативні акти щодо нагляду і контролю у 

галузі, правила підготовки фахової документації, здійснювати 

облікову звітність під час фахової діяльності.  

 

7. Перереквізити 
Перелік попередньо прослуханих дисциплін, знання з яких необхідні для засвоєння 

«Ветеринарної фармакології та токсикології»: «Анатомія свійських тварин», «Цитологія, 

гістологія, ембріологія», «Фізіологія тварин», «Патологічна фізіологія тварин», «Клінічна 

діагностика хвороб тварин», «Ветеринарна вірусологія», «Ветеринарна мікробіологія та 

імунологія», «Оперативна хірургія, топографічна анатомія», «Клінічна біохімія». 

 

8. Політики дисципліни 
Вимоги та правила поведінки учасників освітнього процесу: 

 відвідування занять. В разі пропущення занять без поважних причин студент обов’язково 

здає планові контрольні викладачу (максимальна кількість за 5-й семестр 40 балів, за 6-й – 39, за 7-

й – 50). Додаткове опитування для підвищення семестрової оцінки не проводиться.  

 правила поведінки на лабораторному занятті. До кожного лабораторного заняття 

студент повинен бути підготовлений, вільно володіти матеріалом згідно плану вивчення 

навчальної дисципліни. За відсутності необхідних знань з теми, студент не отримує балів. При 

роботі з мікропрепаратами, проведенні досліджень згідно тематики лабораторних занять 

необхідно дотримуватись правил техніки безпеки.  

 гарантування рівного доступу до здобуття вищої освіти особами з особливими 

потребами. За бажанням осіб з особливими потребами їх опитування, прийом виконаних завдань 

(рецепт, ситуаційні задачі, поточні контрольні) проводиться в умовах лабораторії чи он-лайн 

(терміни – згідно даного силабусу). 

 академічна активність. Відповіді на ситуаційні завдання та питання наскрізного 

опитування залежать від рівня знань студента і здійснюються за його бажанням. За певних 

обставин (пропуски занять з поважних причин, запровадження дистанційного навчання тощо) 

спілкування між викладачем і студентом для оцінювання рівня підготовки останнього може 

здійснюватися індивідуально: під час тематичних консультацій в аудиторіях кафедри, онлайн-

консультацій через Viber, Diskord, Moodle чи мобільного зв’язку згідно умов даного силабусу. 

Протягом викладання дисципліни здобувач освіти може отримати до 10 додаткових балів 

(виступ з презентацією/доповіддю, участь у дискусії на засіданнях гуртка/щорічному заході 

«Лікарський засіб очима студента») відповідно до об’єму та якості виконаної роботи. 

 

9. Технічне забезпечення 
Ваги ручні аптечні, ваги електронні, мікроскоп, прилад модифікацією за М.Д. Швайковою, 

вентиляційна шафа, штативи з колбо тримачами, шпателі, ступки із пестиками, електроплита, 

колба Кьєльдаля, колби конічні, пробірки, формоутворюючі речовини (рідкі – вода, спирт 

етиловий 80%; мазеві основи – ланолін, вазелін, жир свинячий очищений; для твердих лікарських 

форм - борошно житнє, крохмаль), деякі лікарські речовини (антибіотики бензилпеніциліну 

натрієва сіль, ефірні олії, порошок натрію хлориду, натрію сульфату, натрію гідрокарбонату) 

наважки, папір офісний, сито лабораторне. 

Макропрепарати із різних фармакологічних груп, що вивчаються у розділах відповідно вище 

представленого плану вивчення тем. 

Рослинна лікарська рослинна сировина (листя мяти перцевої, насіння льону, кора дуба, шишки 

вільхи сірої), інфундирка, мірні циліндри на 50 см
3
, 100 см

3
, мірні колби, плитка електрична.  

Калькулятори, шприци, сироватка крові не інактивована, настанови до препаратів.  
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