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Робоча програма з  дисципліни “Клінічна фармакологія”  для підготовки 
здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти з 
спеціальності 222 Медицина. 
  
  
Розробники: завідувач кафедри доктор медичних наук Пострелко В.М. 
 
Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри внутрішніх хвороб з курсом 
психіатрії та наркології 

Протокол №__1__ від «31» серпня 2022 р. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

Опис  навчальної дисципліни: 

Найменування показників Характеристика навчальної дисципліни 

Денна форма навчання 

Загальна кількість: 

Кредитів – 1,0 

Годин – 30 

Змістових підрозділів - 2 

Обов’язкова 

Рік підготовки 5 

Семестр IX-X 

Лекції 0 

Практичні 20 годин 

Самостійна робота 10 годин 

У т.ч. індивідуальні завдання 0 

Форма підсумкового контролю Диференційний залік 

 
2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 
         Мета: підготовка спеціалістів, які володіють достатнім обсягом 
теоретичних знань та практичних навичок для проведення максимально 
раціональної лікарської терапії у конкретного хворого, володіють методологією 
вибору найбільш ефективних та безпечних лікарських засобів, а також їх 
комбінацій, враховуючи індивідуальні особливості організму, перебіг та форму 
захворювання, наявність супутньої патології, на основі даних доказової 
медицини.  

Завдання: надання студенту достатнього обсягу теоретичних знань і 
практичних навичок для проведення максимально раціональної медикаментозної 
терапії у конкретного хворого, оволодіння методологією індивідуального підбору 
ефективних та безпечних препаратів на підставі фармакокінетики, 
фармакодинаміки, можливих проявів побічної дії, особливостей перебігу 
захворювання, віку хворого, оптимальних лікарських форм, складання 
раціональних комбінацій ліків. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів 
наступних компетентностей: 

ІК – Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у певній галузі 
професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення 
досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується комплексністю 
та невизначеністю умов та вимог. 
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ЗК1– Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 
ЗК2 – Здатність знати та розуміти предметну область та професійну 
діяльність. 
ЗК3 – Здатність спілкуватися державною мовою.  
ЗК4 – Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями, 
використовувати інформаційні і комунікаційні технології; здатність до 
пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.  
ЗК5 – Здатність до адаптації та прийняття обґрунтованого рішення в новій 
ситуації. 
ЗК6 – Здатність працювати в команді. 
ЗК8 – Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 
ЗК9 – Здатність діяти на основі етичних міркувань, соціально, відповідально 
та свідомо. 
 
СК1 – Навички комунікації та клінічного обстеження пацієнта  під час 
діагностики та лікування.  
СК2 – Здатність визначати необхідний перелік клініко-лабораторних та 
інструментальних досліджень та оцінювати їх результати під час 
діагностики та лікування. 
СК3 – Здатність встановлювати попередній та клінічний діагноз. 
СК4 – Здатність визначати принципи лікування, необхідний режим праці та 
відпочинку і характер харчування. 
СК5 – Здатність визначати тактику та надавати екстрену медичну допомогу. 
СК6 – Здатність вести медичну документацію. 

Очікувані результати навчання 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

Знати:  

- Основні шляхи фармакологічної корекції захворювань, порушень функції 
органів та систем. 

- Номенклатуру та класифікації лікарських засобів. 

- Фармакологічну та фармакотерапевтичну характеристику основних груп 
лікарських засобів. 

- Показання та протипоказання до застосування лікарських засобів 

- Прояви можливих побічних реакцій лікарських засобів, симптоми 
передозування сильнодіючими та отруйними лікарськими засобами, методи їх 
попередження та принципи лікування. 
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Вміти:  

- Виписувати та аналізувати рецепти на лікарські препарати у різних 
лікарських формах відповідно до сучасного законодавства України. 

- Визначати групову належність лікарських засобів згідно сучасних 
класифікацій; 

- Надавати фармакологічну та фармакотерапевтичну характеристику 
лікарським засобам, логічно пов’язувати механізм дії з фармакодинамікою, 
фармакодинаміку з показаннями, а побічні ефекти з протипоказаннями до їх 
застосування; 

- Розраховувати разову дозу лікарського засобу в залежності від віку, маси 
тіла або площі поверхні тіла пацієнта; 

- Визначати в залежності від особливостей фармакокінетики лікарських 
засобів кратність прийому лікарського засобу, його добову, курсову дози у 
пацієнтів різного віку відповідно до супутніх захворювань та застосування інших 
лікарських препаратів; 

- Обґрунтовувати адекватну лікарську форму відповідно до шляхів введення  

- Прогнозувати наслідки взаємодії лікарських засобів при їх комбінованому 
введенні, лікарських засобів та компонентів їжі, лікарських засобів та алкоголю; 

- Оцінювати співвідношення користь/ризик при застосування лікарських 
засобів; 

- Виносити судження про можливість виникнення побічних реакцій 
лікарських засобів з метою їх запобігання; 

- Визначати прояви можливих побічних реакцій лікарських засобів, 
симптоми передозування сильнодіючими та отруйними лікарськими засобами, 
методи їх попередження та принципи лікування; 

- Створювати алгоритм допомоги пацієнтам при гострому отруєнні 
лікарськими засобами із застосуванням антидотів у кожному конкретному 
випадку;  

- Проводити аналіз фармакологічної інформації у сучасних довідниках, 
наукових та фахових періодичних виданнях; 

- Надавати порівняльну характеристику лікарським засобам за показниками 
ефективності, безпеки, механізму дії, показанням до застосування тощо; 
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- Надавати раціональну фармакотерапевтичну допомогу при 
найпоширеніших ургентних станах, що зустрічаються в клініці внутрішніх 
хвороб. 

3. Зміст навчальної дисципліни 
 

Підрозділ 1. Загальні питання клінічної фармакології.  

Тема 1.  Предмет, задачі клінічної фармакології. Клінічна фармакодинаміка, 
фармакокінетика лікарських засобів. Предмет, задачі, цілі вивчення клінічної 
фармакології. Основні поняття дисципліни. Алгоритм вибору ЛЗ конкретному 
хворому. Основні принципи фармакодинаміки, фармакокінетики, 
фармакотоксикодинаміки ЛЗ. 

Підрозділ 2. Прикладні аспекти клінічної фармакології. 

Тема 2. Клініко-фармакологічна характеристика антигіпертензивних та 
гіпертензивних ЛЗ. Курація хворих. 

Принципи лікування гіпертонічної хвороби та симптоматичних гіпертензій. 
Класифікація антигіпертензивних ЛЗ. Обгрунтування вибору препарату в 
залежності від стадії та ступеню артеріальної гіпертензії та типу гемодинаміки. 
Характеристика препаратів першої та другої лінії. Дозовий режим. Порівняльна 
характеристика ЛЗ, щодо ефективності, сумісність препаратів при різних 
варіантах перебігу і наявності супутньої патології. Вибір препарату та дозовий 
режим в залежності від віку, наявності вагітності. Оцінка ефективності та безпеки 
застосування. Принципи лікування гіпертензивних кризів. 

Етіопатогенетичні принципи лікування артеріальної гіпотензії. Класифікація 
гіпертензивних ЛЗ. Порівняльна характеристика ЛЗ, вибір препаратів та дозовий 
режим. Оцінка ефективності та безпеки застосування. 

Тема 3. Клініко-фармакологічна характеристика антиангінальних, 
антиішемічних та гіполіпідемічних лікарських засобів. 

Етіопатогенетичні принципи лікування ішемічної хвороби серця. Класифікація 
антиангінальних ЛЗ. Особливості вибору та поєднаного застосування препаратів 
(органічних нітратів, бета-адреноблокаторів, блокаторів кальцієвих каналів, 
сиднонімінів). Дозовий режим. Показання та протипоказання до призначення. 
Фактори, що знижують резистентність до препаратів цієї групи. Методи оцінки 
ефективності та безпеки застосування . 
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Етіопатогенетичні принципи лікування атеросклерозу. Класифікація 
гіполіпідемічних ЛЗ. Обгрунтування вибору препарату в залежності від класу 
дисліпідемії. Дозовий режим, взаємодія з іншими групами препаратів. Оцінка 
ефективності та безпечності застосування. Побічна дія препаратів. 

Тема 4. Клінічна фармакологія ЛЗ, що впливають на здатність крові до 
згортання (тромболітики, антикоагулянти, антитромбоцитарні ЛЗ, 
коагулянти). 

Етіопатогенетичні механізми підвищеної та зниженої здібності крові до 
згортання. Класифікації ЛЗ, які застосовуються для лікування станів підвищеного 
та зниженого тромбоутворення. Особливості застосування тромболітиків, 
антикоагулянтів, антиагрегантів, прокоагулянтів. Методи оцінки ефективності та 
безпеки їх застосування. 

Тема СРС. Клініко-фармакологічна характеристика серцевих глікозидів та 
неглікозидних позитивних інотропних лікарських засобів, антиаритмічних 
лікарських засобів. 

Етіологія та патогенез гострої та хронічної серцевої недостатності. Сучасні 
принципи лікування гострої та хронічної серцевої недостатності. 
Фармакокінетика та фармакодинаміка основних представників серцевих 
глікозидів. Роль і місце серцевих глікозидів в комплексній терапії серцевої 
недостатності. Дозовий режим. Значення ЕКГ і ЕхоКС, клінічного контролю при 
терапії серцевими глікозидами. Особливості диференційованого застосування 
серцевих глікозидів та інших ЛЗ при хронічній серцевій недостатності в 
залежності від типу дисфункції міокарду. Інтоксикація серцевими глікозидами. 
Неглікозидні та синтетичні кардіотонічні ЛЗ. 

Електрофізіологічні механізми різноманітних порушень ритму серця та 
провідності. Класифікація антиаритмічних ЛЗ. Порівняльна характеристика 
окремих фармакологічних груп. Особливості вибору препаратів для лікування 
різних видів аритмії та їх превентивної терапії. Роль засобів, що впливають на 
електролітний обмін, серцевих глікозидів у боротьбі з аритміями. Дозовий 
режим. Взаємодія антиаритмічних ЛЗ між собою та з препаратами інших 
фармакологічних груп. Оцінка ефективності та безпеки застосування.     

Тема 5. Клініко-фармакологічна характеристика протизапальних 
лікарських засобів (нестероїдні та стероїдні) . 

Сучасні уявлення про патологічну фізіологію та патологічну анатомію запалення. 
Класифікація протизапальних ЛЗ (стероїдних та нестероїдних). Сучасні уявлення 
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про механізм дії. Порівняльна характеристика протизапальної дії препаратів. 
Показання та протипоказання до застосування. Дозовий режим. Схеми 
призначення глюкокортикостероїдів. Сумісність препаратів у комбінованій 
терапії захворювань. Побічна дія, методи контролю ефективності та безпеки 
застосування протизапальних ЛЗ. 

Тема 6. Клініко-фармакологічна характеристика антибактеріальних 
лікарських засобів. 

Принципи сучасної антибактеріальної терапії. Класифікація антибіотиків та 
інших протимікробних ЛЗ. Роль антибіотиків та інших хіміотерапевтичних 
препаратів при інфекційних та гнійно-запальних захворюваннях. Вибір 
антибактеріальних засобів у відповідності з чутливістю мікроорганізмів і 
локалізацією процесу, важкістю захворювання. Побічні ефекти і протипоказання 
до антибактеріальної терапії. Вибір протимікробного ЛЗ в залежності від 
фармакокінетики. Вікові особливості антибактеріальної терапії. 
Антибіотикорезистентність та шляхи її подолання. 

Клінічна фармакологія імідазолів, фторхінолонів, сульфаніламідів, нітрофуранів. 

Тема 7. Клініко-фармакологічна характеристика лікарських засобів, що 
впливають на бронхіальну прохідність. 

Сучасні уявлення про етіологію та патогенез синдрому бронхіальної обструкції. 
Класифікація ЛЗ, що впливають на бронхіальну прохідність. Фармакокінетика та 
фармакодинаміка. Дозовий режим. Особливості їх поєднаного застосування. 
Терапевтична ефективність бета-2-агоністів, М-холіноблокаторів, 
метилксантинів. Вибір бронхолітичних ЛЗ для зняття нападу бронхіальної астми 
і систематичній терапії ХОЗЛ, в тому числі – з урахуванням супутньої патології. 
Порівняльна характеристика їх терапевтичної цінності. Побічна дія препаратів, 
переваги та недоліки різних фармакологічних груп. Методи оцінки ефективності 
та безпеки терапії з урахуванням ступеня бронхіальної обструкції, в’язкості 
харкотиння, стану центральної та периферичної гемодинаміки. 

Тема СРС. Клінічна фармакологія протиалергійних лікарських засобів. 

Поняття про алергію. Види алергійних ускладнень. Класифікація 
протиалергійних засобів: антигістамінні, стабілізатори мембран опасистих 
клітин, препарати, що знижують проникливість судин. Фармакологічні ефекти, 
принципи дозування. Побічні ефекти: методи профілактики і лікування. Методи 
контролю ефективності і безпеки застосування. 



 10 

Тема СРС. Клінічна фармакологія психотропних лікарських засобів. 

Класифікація лікарських засобів, що впливають на функції ЦНС. Препарати, які 
стимулюють та пригнічують функцію ЦНС. Особливості клінічного 
застосування. Дозовий режим. Методи контролю ефективності та безпеки їх 
застосування. 

Тема 8. Клініко-фармакологічна характеристика лікарських засобів, що 
впливають на  функції шлунково-кишкового тракту, гепатобіліарної 
системи та підшлункової залози.  

Визначення принципів фармакотерапії виразкової хвороби шлунка і 
дванадцятипалої кишки, гастритів, колітів, синдрому подразненої кишки, 
гастроезофагеальної рефлюксної хвороби. Значення препаратів, що впливають на 
секреторну функцію шлунка (інгібітори протонної помпи, Н2-гістаміноблокатори, 
М-холіноблокатори; стимулюючі секреторну фунцію). Антихелікобактерна 
терапія (препарати, дози, тривалість). Гастроцитопротектори. Медикаментозна 
регуляція моторики шлунково-кишкового тракту. Значення симптоматичних 
засобів: протиблювотних та блювотних, послаблюючих та антидіарейних. 
Дозовий режим. Сучасні принципи профілактики та лікування кишкового 
дисбактеріозу. 

Сучасні принципи лікування гострих та хронічних холециститів, гепатитів, 
панкреатитів. Обгрунтування вибору та характеристика препаратів з 
ферментними та антиферментними властивостями. Особливості сумісного 
застосування препаратів. Фармакокінетика та фармакодинаміка холеретиків, 
холекінетиків, гепатопротекторів, спазмолітиків. Показання та протипоказання 
до призначення. Побічна дія. Дозовий режим. Методи контролю ефективності та 
безпечності застосування ЛЗ. 

Тема СРС. Взаємодія лікарських засобів. Особливості фармакотерапії в 
дитячому і старечому віці. 

Поняття про взаємодію ЛЗ. Види взаємодії ЛЗ. Позитивний і негативний 
результат взаємодії. Поняття про комбіновані ЛЗ, поліпрагмазію. 

Поняття про педіатричну і геріатричну фармакологію. Особливості організму 
дітей і осіб похилого віку, що впливають на фармакокінетику і фармакодинаміку 
ЛЗ. Методи контролю ефективності та безпеки застосування ліків. 

Тема 9. Диференційний залік. Диференційний залік  проводиться на останньому 
занятті з дисципліни протягом 90 хвилин. Основними формами контролю 
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засвоєння дисципліни пропонуються усна відповідь на теоретичні запитання, 
письмове рішення та усне обґрунтування ситуаційних задач з надання ургентної 
диференційованої лікарської допомоги (вибір групи ЛЗ, рецепти на 
рекомендовані ЛЗ), захист учбово-дослідницької роботи студента з аналізу 
фармакодинаміки ЛЗ. 

До підсумкової атестації допускаються лише студенти, які не мають 
академічної заборгованості і мають середній бал за поточну навчальну діяльність 
не менше 3,00. Диференційний залік студента оцінюється за 4-бальною 
(традиційною) шкалою. Підсумковий контроль повинен бути стандартизованим. 
Середній бал за дисципліну (традиційна оцінка) розраховується як середнє 
арифметичне поточної успішності та оцінки за диференційований залік.  

Приклад: Поточна успішність 4,76; оцінка на диференційному заліку – 4. 

(4,76+4):2=4,38. 

Отримана оцінка за дисципліну розцінюється як процент засвоєння необхідного 
об’єму знань з клінічної фармакології. 

4. Структура навчальної дисципліни 
 

Назви розділів дисципліни і тем Кількість годин 

Форма навчання (денна) 

усьо
го  

У тому числі 

лек пр лаб інд срс 

1 2 3 4 5 6 7 

Розділ дисципліни 1 

Тема 1. Предмет і завдання 
клінічної фармакології. Основні 
положення фармакокінетики та 
фармакодинаміки. Взаємодія 
лікарських препаратів, види 
побічної дії, ускладнення 
медикаментозної терапії. 

- - 2 - - 20 хв. 

Разом за розділом 1   2   20 хв. 

Розділ дисципліни 2 

Тема 2. Клініко-фармакологічна 
характеристика антигіпертензивних 
та гіпертензивних ЛЗ. Курація 

- - 2 - - 1год. 
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хворих. 

Тема 3. Клініко-фармакологічна 
характеристика антиангінальних, 
антиішемічних та гіполіпідемічних 
лікарських засобів. 

- - 2 - - 40 хв. 

Тема 4. Клінічна фармакологія ЛЗ, 
що впливають на здатність крові до 
згортання (тромболітики, 
антикоагулянти, антитромбоцитарні 
ЛЗ, коагулянти). 

- - 2 - - 20 хв. 

Тема СРС. Клініко-фармакологічна 
характеристика серцевих глікозидів 
та неглікозидних позитивних 
інотропних лікарських засобів, 
антиаритмічних лікарських засобів. 

- - - - - 1 год. 

Тема 5. Клініко-фармакологічна 
характеристика протизапальних 
лікарських засобів (нестероїдні та 
стероїдні). 

- - 2 - - 20 хв. 

Тема 6. Клініко-фармакологічна 
характеристика антибактеріальних 
лікарських засобів. 

- - 4 - - 40 хв. 

Тема 7. Клініко-фармакологічна 
характеристика лікарських засобів, 
що впливають на бронхіальну 
прохідність. 

- - 2 - - 20 хв. 

Тема СРС. Клінічна фармакологія 
протиалергійних лікарських засобів. 

- - - - - 1 год. 

Тема СРС. Клінічна фармакологія 
психотропних лікарських засобів. 

- - - - - 1 год. 

Тема 8. Клініко-фармакологічна 
характеристика лікарських засобів, 
що впливають на  функції 
шлунково-кишкового тракту, 
гепатобіліарної системи та 

- - 2 - - 40 хв. 



 13 

підшлункової залози.  

Підготовка та написання 
„Протоколу ефективності та безпеки 
застосування лікарських засобів” 

- - - - - 2 год. 

Тема 9. Підсумкове заняття з 
предмету «Клінічна фармакологія» - 
диференційний залік та захист 
протоколу 

- - 2 - - 40 хв. 

Разом за розділом 2 - - 18 -  9 год. 
40 хв. 

Всього годин по дисципліні - - 20 - - 10 

 

5. Теми лекційних занять 

Лекції з дисципліни згідно навчального плану не передбачені. 

6. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Тема Кількість 

годин 

1. Предмет, задачі клінічної фармакології. Клінічна 
фармакокінетика, фармакодинаміка ЛЗ.  

2 

2. Клініко-фармакологічна характеристика 
антигіпертензивних та гіпертензивних ЛЗ. Курація 
хворих. 

2 

   3. Клініко-фармакологічна характеристика антиангінальних, 
антиішемічних та гіполіпідемічних ЛЗ. 

2 

4. Клінічна фармакологія ЛЗ, які впливають на здатність 
крові до згортання (тромболітики, антикоагулянти, 
антиагреганти, коагулянти). 

2 

5. Клініко-фармакологічна характеристика протизапальних 
ЛЗ (нестероїдні та стероїдні) . 

2 

6. Клініко-фармакологічна характеристика 
антибактеріальних ЛЗ. 

4 

7. Клініко-фармакологічна характеристика ЛЗ, що 2 
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впливають на бронхіальну прохідність. 

8. Клініко-фармакологічна характеристика ЛЗ, що 
впливають на функції шлунково-кишкового тракту, 
гепатобіліарної системи та підшлункової залози. 

2 

9. Підсумковий контроль засвоєння дисципліни – захист 
УДРС, диференційний залік. 

2 

 Всього годин  20 

 

7. Самостійна робота студентів (СРС) 

№ 
з/п 

                            Види СРС Кількість годин 

1. Підготовка до практичних занять та підсумкового 
заняття – диференційного заліку. 

     4 години 40 
хвилин 

2. Підготовка та написання „Протоколу 
дослідження фармакодинаміки ЛЗ”. 

      2 години 

3. Опрацювання тем, які не входять до плану 
аудиторних практичних занять: 

• Клінічна фармакологія кардіотоників 
(глікозидного та неглікозидного 
походження) та протиаритмічних ЛЗ   

• Клінічна фармакологія протиалергічних ЛЗ 
• Клінічна фармакологія психотропних ЛЗ 
• Взаємодія ЛЗ, особливості фармакотерапії 

в дитячому та старечому віці 

      3 години 20 
хвилин 

 Разом        10 

 

8.Індивідуальні завдання 

Не передбачено. 

9. Методи навчання 

Практичні заняття: бесіда, вирішення клінічних ситуаційних задач, 
відпрацювання навичок огляду пацієнта, формування професійних вмінь та 
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навичок щодо визначення загальних принципів фармакокінетики, 
фармакодинаміки, виписування рецептів, розв'язання типових 
фармакотерапевтичних задач та тестових завдань, визначення належності 
препаратів до фармакологічної та фармакотерапевтичної групи згідно 
міжнародної класифікації, можливі показання до застосування; аналіз і оцінка 
критеріїв ефективності та безпеки застосування лікарських засобів певному 
хворому. 

Самостійна робота: самостійна робота з підручником, самостійна робота з 
банком тестових завдань Крок-2, самостійне вирішення клініко-фармакологічних 
завдань. 

10. Методи контролю і критерії оцінювання результатів навчання 
Поточний контроль: усне опитування, тестування, оцінювання виконання 
практичних навичок, розв’язання ситуаційних клініко-фармакологічних та 
фармакотерапевтичних завдань, оцінювання активності на занятті. 
Підсумковий контроль: усний диференційний залік, тестування. 

Структура поточного оцінювання на практичному занятті: 

1. Оцінювання теоретичних знань з теми заняття: 
- методи: опитування, вирішення ситуаційної задачі; 
- максимальна оцінка – 5, мінімальна оцінка – 3, незадовільна оцінка – 2. 
2. Оцінка практичних навичок з теми заняття: 
- методи: оцінювання правильності виконання практичних навичок 
- максимальна оцінка – 5, мінімальна оцінка – 3, незадовільна оцінка – 2; 
3. Оцінювання роботи із пацієнтом з теми заняття: 
- методи: оцінювання: а) комунікативних навичок спілкування з пацієнтом; 

б) правільність призначення та оцінки лабораторних та інструментальних 
досліджень з метою контролю ефективності та безпеки фармакотерапії;  в) 
дотримання алгоритму призначення фармакотерапії конкретному хворому;  
г) складання плану лікування.  

- максимальна оцінка – 5, мінімальна оцінка – 3, незадовільна оцінка – 2; 
 

Критерії поточного оцінювання на практичному занятті: 
«5» Студент вільно володіє матеріалом, приймає активну участь в 

обговоренні та вирішенні ситуаційної клінічної задачі, впевнено 
демонструє практичні навички під час роботи з хворим та інтерпритації 
даних клінічного, лабораторних та інструментальних досліджень,  
висловлює свою думку з теми заняття, демонструє клінічне мислення. 

«4» Студент добре володіє матеріалом, приймає участь в обговоренні та 
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вирішенні ситуаційної клінічної задачі, демонструє практичні навички 
під час роботи з хворим та інтерпритації даних клінічного, лабораторних 
та інструментальних досліджень з деякими помилками,  висловлює свою 
думку з теми заняття, демонструє клінічне мислення. 

«3» Студент недостатньо володіє матеріалом, невпевнено приймає участь в 
обговоренні та вирішенні ситуаційної клінічної задачі, демонструє 
практичні навички під час роботи з хворим та інтерпритації даних 
клінічного, лабораторних та інструментальних досліджень з суттєвими 
помилками. 

«2» Студент не володіє матеріалом, не приймає участь в обговоренні та 
вирішенні ситуаційної клінічної задачі, не демонструє практичні 
навички під час роботи з хворим та інтерпритації даних клінічного, 
лабораторних та інструментальних досліджень. 

 

Студент допускається до диференційного заліку за умови виконання 
вимог навчальної програми та в разі, якщо за поточну навчальну діяльність 
він отримав не  менше 3,00 балів.  

Структура диференційного заліку 

Зміст оцінюваної діяльності Кількість 

Вирішення клініко-фармакологічної задачі 1 

Відповідь на теоретичні запитання 1 

Критерії оцінювання результатів навчання здобувачів освіти під час 
диференційного заліку: 

«5» Виставляється студенту, який систематично працював протягом циклу, 
показав під час диференційного заліку різнобічні і глибокі знання 
програмного матеріалу, вміє успішно виконувати завдання, які 
передбачені програмою, засвоїв зміст основної та додаткової літератури, 
усвідомив взаємозв’язок окремих розділів дисципліни, їхнє значення для 
майбутньої професії, виявив творчі здібності у розумінні та 
використанні навчально-програмного матеріалу, проявив здатність до 
самостійного оновлення і поповнення знань; рівень компетентності – 
високий (творчий); 
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«4» Виставляється студенту, який виявив повне знання навчально-
програмного матеріалу, успішно виконує передбачені програмою 
завдання, засвоїв основну літературу, що рекомендована програмою, 
показав достатній рівень знань з дисципліни і здатний до їх 
самостійного оновлення та поновлення у ході подальшого навчання та 
професійної діяльності; рівень компетентності – достатній 
(конструктивно-варіативний) 

«3» Виставляється студенту, який виявив знання основного навчально-
програмного матеріалу в обсязі, необхідному для подальшого навчання 
та наступної роботи за професією, справляється з виконанням завдань, 
передбачених програмою, допустив окремі помилки у відповідях під час 
диференційного заліку, але володіє необхідними знаннями для 
подолання допущених помилок під керівництвом науково-педагогічного 
працівника; рівень компетентності – середній (репродуктивний) 

«2» Виставляється студенту, який не виявив достатніх знань основного 
навчально-програмного матеріалу, допустив принципові помилки у 
виконанні передбачених програмою завдань, не може без допомоги 
викладача використати знання при подальшому навчанні, не спромігся 
оволодіти навичками самостійної роботи; рівень компетентності – 
низький (рецептивно-продуктивний) 

 

11. Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти 

Оцінка за дисципліну складається на 50,0% з оцінки за поточну успішність та на 
50,0% з оцінки за диференційний залік. 

Середній бал за дисципліну переводиться у національну оцінку та 
конвертується у бали за багатобальною шкалою. 

Таблиця конвертації традиційної оцінки у багатобальну: 

Національна оцінка за дисципліну Сума балів за дисципліну 
«5» 180 – 200  
«4» 150 – 179  
«3» 120 – 149  

Бали з дисципліни незалежно конвертуються як у шкалу ECTS, так і у 
чотирибальну шкалу. Бали шкали ECTS у чотирибальну шкалу не конвертуються 



 18 

і навпаки. Подальші розрахунки здійснює інформаційно-обчислювальний центр 
університету. 

 Конвертація традиційної оцінки з дисципліни та суми балів за шкалою 
ECTS 

Оцінка за шкалою ECTS Статистичний показник 

А Найкращі 10% студентів 

В Наступні 25% студентів 

С Наступні 30% студентів 

D Наступні 25% студентів 

Е Наступні 10% студентів 

12. Перелік питань до  диференційного заліку. 

1. Клінічна фармакодинаміка, визначення, місце і роль у виборі 
фармакотерапії. 

2. Клінічна фармакокінетика, визначення, основні поняття, роль у виборі 
фармакотерапії. 

3. Класифікація гіполіпідемічних лікарських засобів. 
4. Механізм дії, фармакокінетика та фармакодинаміка, показання та 

протипоказання до призначення статинів. 
5. Механізм дії, фармакокінетика та фармакодинаміка, показання та 

протипоказання до призначення фібратів. 
6. Омега-3-поліненасичені жирні кислоти. Механізм дії. Особливості 

застосування. 
7. Класифікація дисліпідемій. Диференційований підхід до застосування 

гіполіпідемічних ЛЗ. 
8. Групи препаратів, що відносяться до антиангінальних та антиішемічних ЛЗ. 
9. Механізм дії, фармакологічні ефекти, показання та протипоказання до 

призначення нітратів. 
10. Механізм дії, фармакологічні ефекти, показання та протипоказання до 

призначення бета-адреноблокаторів. 
11. Механізм дії, фармакологічні ефекти, показання та протипоказання до 

призначення блокаторів кальцієвих каналів. 
12. Класифікація блокаторів кальцієвих каналів. Особливості застосування. 

Дозування. 
13. Класифікація бета-адреноблокаторів. Особливості застосування. Дозування. 
14. Антиагрегантні препарати. Класифікація. Механізми дії. Способи 

дозування. 
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15. Тромболітичні засоби. Показання та протипоказання до тромболізису. 
Схеми призначення. 

16. Антикоагулянти. Класифікація. Механізми дії. Побічні явища. 
17. Принципи вибору ЛЗ для лікування нападу стенокардії, гострого інфаркту 

міокарда. 
18. Класифікація антигіпертензивних ЛЗ.  
19. Диференційований підхід до призначення антигіпертензивної терапії при 

наявності супутніх захворювань (цукровий діабет, бронхіальна астма, 
вагітність, похилий вік, феохромоцитома та ін.). 

20. Механізм антигіпертензивної дії, побічні явища при призначенні блокаторів 
кальцієвих каналів. Принципи дозування. 

21. Механізм антигіпертензивної дії, побічні явища при призначенні бета-
адреноблокаторів. Принципи дозування. 

22. Механізм антигіпертензивної дії, фармакологічні ефекти, показання та 
протипоказання, побічні явища при призначенні інгібіторів 
ангіотензинперетворюючого ферменту. Принципи дозування. 

23. Механізм антигіпертензивної дії, фармакологічні ефекти, показання та 
протипоказання, побічні явища при призначенні антагоністів рецепторів 
ангіотензину ІІ. Принципи дозування. 

24. Принципи комбінованого застосування антигіпертензивних ЛЗ. 
25. Диференційований вибір ЛЗ для лікування гіпертензивних кризів. 
26. Класифікація антиаритмічних ЛЗ. 
27. Диференційований підхід до призначення антиаритмічних ЛЗ. 
28. Класифікація серцевих глікозидів. Принципи дозування. Кардіальні та 

некардіальні ефекти серцевих глікозидів. Показання до призначення. 
29. Клінічні та ЕКГ-ознаки інтоксикації серцевими глікозидами. Принципи 

лікування інтоксикації серцевими глікозидами. 
30. Диференційований вибір ЛЗ для лікування кардіальної астми, набряку 

легенів. 
31. Неглікозидні позитивні інотропні ЛЗ. Показання до призначення. 
32. Класифікація діуретичних ЛЗ. 
33. Механізм дії, фармакокінетика та фармакодинаміка, показання та 

протипоказання до призначення петльових діуретиків. 
34. Механізм дії, фармакокінетика та фармакодинаміка, показання та 

протипоказання до призначення тіазидних та тіазидоподібних діуретиків. 
Принципи дозування. 

35. Механізм дії та фармакологічні ефекти калійзберігаючих діуретиків. 
Показання та протипоказання до застосування. Режим дозування. 

36. Диференційований підхід до вибору діуретичного препарату в залежності 
від наявності супутніх захворювань (вплив на ліпідний та вуглеводний 
обмін). 

37. Класифікація ЛЗ, що впливають на бронхіальну прохідність. 
38. Механізм дії, фармакокінетика, показання та протипоказання до 

призначення бета-2-агоністів короткої дії. Принципи дозування. 
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39. Механізм дії, фармакокінетика, показання та протипоказання до 
призначення бета-2-агоністів тривалої дії. Принципи дозування. 

40. Метилксантини, механізм дії, фармакологічні ефекти, побічні явища. 
Принципи дозування. 

41. Глюкокортикостероїди. Фармакокінетика та фармакодинаміка. Переваги 
застосування інгаляційних глюкокортикоідів. Режими дозування.   

42. Побічні явища, які зустрічаються при тривалому застосуванні 
глюкокортикостероїдів. 

43. Муколітичні лікарські засоби. Фармакокінетика та фармакодинаміка. 
Режими дозування. 

44. Взаємодія лікарських засобів. Види. Клінічні приклади. 
45. Види побічних ефектів при застосуванні лікарських засобів. 
46. Клініко-фармакологічна класифікація нестероїдних протизапальних ЛЗ. 
47. Механізм дії, фармакологічні ефекти нестероїдних протизапальних ЛЗ. 
48. Показання та протипоказання. Побічна явища при застосуванні 

нестероїдних протизапальних ЛЗ, їх профілактика та лікування. 
49. Сучасні принципи вибору протимікробних ЛЗ. 
50. Небажані ефекти антибактеріальної терапії, їх профілактика та лікування. 
51. Класифікація, спектр активності, механізм дії, особливості клінічного 

застосування пеніцилінів. Принципи дозування. 
52. Класифікація, спектр активності, механізм дії, особливості клінічного 

застосування цефалоспоринів. Принципи дозування. 
53. Спектр активності, механізм дії, особливості клінічного застосування 

карбапенемів. Принципи дозування. 
54. Класифікація, спектр активності, механізм дії, особливості клінічного 

застосування аміноглікозидів. Принципи дозування. 
55. Класифікація, спектр активності, механізм дії, особливості клінічного 

застосування макролідів. Принципи дозування. 
56. Класифікація, спектр активності, механізм дії, особливості клінічного 

застосування фторхінолонів. Принципи дозування. 
57. Спектр активності, механізм дії, особливості клінічного застосування 

глікопептидів. Принципи дозування. 
58. Спектр активності, механізм дії, особливості клінічного застосування 

нітроімідазолів та нітрофуранів. Принципи дозування. 
59. Класифікація ЛЗ з антисекреторною активністю. 
60. Клініко-фармакологічна характеристика інгібіторів протонної помпи. 

Принципи дозування. 
61. Клініко-фармакологічна характеристика Н2-блокаторів гістамінових 

рецепторів. Принципи дозування. 
62. Антациди. Класифікація, фармакокінетика та фармакодинаміка. Принципи 

клінічного застосування та дозування. 
63. Гепатопротектори. Класифікація. Фармакокінетика та фармакодинаміка. 

Показання та протипоказання до призначення. Принципи дозування. 
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64. Холеретики та холекінетики. Клініко-фармакологічні особливості. 
Показання та протипоказання до призначення. Принципи дозування. 

65. Поліферментні засоби замісної терапії. Фармакологічні особливості. 
Показання до застосування. Побічні явища. Принципи дозування. 

66. Антиферментні засоби. Класифікація. Фармакологічні особливості. 
Показання до застосування. Принципи дозування. 

67. Класифікація, механізм дії, фармакокінетика, показання та протипоказання 
до призначення, побічні ефекти протиалергічних ЛЗ. Принципи дозування. 

68. Сучасні лабораторні методи діагностики коронавірусної інфекції: переваги, 
інформативність в виборі фармакотерапії. 

69. Найпоширеніші симптоми інфекційно-запального процесу, викликаного 
вірусом Covid-19. Інструментальна діагностика. 

70. Сучасні світові та державні протоколи надання лікувальної допомоги 
хворим з коронавірусною інфекцією, враховуючи основні патогенетичні 
механізми захворювання. 

71. Основні групи ЛЗ для фармакотерапії коронавірусної інфекції та її 
ускладнень, їх клініко-фармакологічна характеристика. 

72. Імуно- та вакцинопрофілактика коронавірусної інфекції. Типи вакцин. Їх 
переваги та недоліки. 

ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК, ЗАСВОЄННЯ ЯКИХ 
КОНТРОЛЮЄТЬСЯ ПІД ЧАС ДИФЕРЕНЦІЙНОГО ЗАЛІКУ 

«КЛІНІЧНА ФАРМАКОЛОГІЯ» 
І.Аналіз клініко-фармакологічних та фармакотерапевтичних завдань. 
ІІ. Правила виписування та правильність оформлення рецептурного 
бланку. 

ІІІ. Надання допомоги при невідкладних станах: 
1. Астматичний статус     

2. Гостра серцева недостатність 

3. Напад пароксизмальної тахікардії 

4. Морган’ї-Адамс-Стокса синдром 

5. Гіпертензивний криз 

6. Напад стенокардії, гострий інфаркт міокарда 

7. Непритомність, колапс, шок. 

8. Гостра алергічна реакція 

9. Печінкова, ниркова кольки.  
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10. Шлунково-кишкова кровотеча  
 

13. Методичне забезпечення: 

- Робоча програма навчальної дисципліни 
- Силабус навчальної дисципліни 
- Підручники: 
- Клінічна фармакологія: Підручник для мед. ВНЗ IV рівня акредитації. – 2-

ге видання, перероблене і доповнене / За ред. О.Я.Бабака, О.М.Біловола. – 
К., 2010. – 776 с. 

- Клінічна фармакологія: підручник / За ред. проф. М.І.Яблучанського, 
В.М.Савченка. – Харків: ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2011. – 405 с. 

- Клінічна фармакологія: підручник / за ред. О.М.Біловола. – Вінниця: Нова 
Книга, 2021. – 544 с. 

- Клиническая фармакология: Учебник для медицинских ВУЗов IV уровня 
аккредитации / Под ред. О.Я.Бабака, А.Н.Биловола, И.С.Чекмана. – К.: 
Медицина, 2012. – 728 с  

- Клиническая фармакология: учебник для вузов / Под ред. В.Г.Кукеса, 
Д.А.Сычева. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 1024 
с. 

- Мультимедійні презентації 
- Ситуаційні клініко-фармакологічні та фармакотерапевтичні завдання 
- Методичні розробки практичних занять 
- Електронний банк тестових завдань за підрозділами з дисципліни. 

 
14. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

ОСНОВНА:  

1. Клінічна фармакологія: Підручник для мед. ВНЗ IV рівня акредитації. – 2-ге 
видання, перероблене і доповнене / За ред. О.Я.Бабака, О.М.Біловола. – К., 
2010. – 776 с. 

2. Клінічна фармакологія: підручник / За ред. проф. М.І.Яблучанського, 
В.М.Савченка. – Харків: ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2011. – 405 с. 

3. Клінічна фармакологія: навч.посібник /[Є.І.Шоріков, Г.І.Шумко, 
О.С.Хухліна та ін.]:-Вінниця: Нова Книга, 2019. – 512 с. 

4. Клінічна фармакологія: підручник / за ред. О.М.Біловола. – Вінниця: Нова 
Книга, 2021. – 544 с. 

5. Клиническая фармакология: Учебник для медицинских ВУЗов IV уровня 
аккредитации / Под ред. О.Я.Бабака, А.Н.Биловола, И.С.Чекмана. – К.: 
Медицина, 2012. – 728 с  

6. Фармакологія в рисунках і схемах / В.В.Годован; за ред. В.Й.Кресюна. – 
Вінниця: Нова Книга, 2019. – 464 с. 



 23 

 
 

ДОДАТКОВА: 

1. Взаимодействие лекарств и эффективность фармакотерапии / 
Л.В.Деримедведь, И.М.Перцев, Е.В.Шуванова, И.А.Зупанец, В.Н.Хоменко; 
Под ред. проф. И.М.Перцева. – Харьков: Изд-во «Мегаполис», 2001. – 784 
с. 

2. Клініко-фармакологічний глосарій: навч. посібник / В.Й.Кресюн, 
В.В.Годован, С.Б.Стречень. – Одеса: ОНМедУ, 2015. – 328 с.  

3. Клінічна фармакологія: Підручник для студентів вищ. навч. закл. у 2-х 
томах / За ред. І.А.Зупанця, С.В.Нальотова, О.П.Вікторова. – Харків: Вид-
во НФАУ: Золоті сторінки, 2007. – Т.1. – 348 с., Т.2. – 312 с. 

4. Фармакологія з основами патології: підручник / Ю.М.Колесник, 
І.С.Чекман, І.Ф.Беленічев та ін.: - Вінниця: Нова Книга, 2021. – 472 с. 

5. Кресюн В.Й. Лікарська рецептура із загальною фармакологією: навч. 
посібник для студентів вищих навчальних закладів МОЗ України / 
В.Й.Кресюн, В.В.Годован. – 2-ге вид., переобл. і доповн. – Одеса: 
ОНМедУ, 2017. – 280 с. 

6. Лекарственная токсикология: учебник-справочник / Под ред. Дроговоз 
С.М., Лукьянчук В.Д., Шейман Б.С. – Х.: Титул, 2015. – 592 с. 

7. Невідкладні стани у внутрішній медицині: підр. для мед. ВНЗ / За ред. 
Баран С.В. – Київ, 2015. – 136 с. 

8. Основи внутрішньої медицини: підр. для студ. вищ. навч. закладів в 2- 
томах / В.Г.Передерій, С.М.Ткач. – Винниця: Нова Книга, 2009. – Т.1. – 640 
с., Т.2. – 784 с. 

9. Рациональная диагностика и фармакотерапия заболеваний внутренних 
органов / Под ред. проф. О.Я.Бабака. – 2-е изд., доп. – К.: ООО «Доктор-
Медиа», 2011. – Т.1. – 618 с., Т.2. – 454 с. 

10. Справочник Сэнфорда по противомикробной терапии / Дэвид Н.Гилберт и 
др..; пер. с англ. под ред. Спасокукоцкого А.П. – 2-у изд. пер. и доп. – К.: 
Украинский медицинский вестник, 2013. – 288 с. 
 
 
 

15.Електронні інформаційніресурси: 

1. Державний Експертний Центр МОЗ України  
http://www.dec.gov.ua/index.php/ua/ 

2. ДП "Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів" 
http://sphu.org/ 

3. Національна наукова медична бібліотека України http://library.gov.ua/ 
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4. Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського  
http://www.nbuv.gov.ua/ 

5. Ресурс по прогнозированию межлекарственных взаимодействий (основан на 
инструкциях FDA, на английском языке) URL: http://www.drugs.com 

6. Ресурс-справочник лекарственных средств и прогнозирования 
межлекарственных взаимодействий (на английском языке). URL: 
http://www.medscape.org 

7. www.studmedlib.ru 
8. www.Med-Tutorial.ru 
9. Міжрегіональне товариство спеціалістів доказової медицини: 

http://www.osdm.org/index.php 
10. Вісник доказової медицини: http://www.evidence-update.ru 
11. Європейське товариство клінічних фармакологів і фармакотерапевтів: 

http://www.eacpt.org 
12. Ресурс по взаємодії лікарських засобів: http://medicine.iupui.edu/flockart/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1 

Протокол дослідження ефективності та безпеки застосування лікарських засобів  

(за даними курації хворих) 

Учбово-дослідницька робота 

Студента ________________________________________________________________ 

                        (П.І.Б., курс, група, факультет) 

Керівник ________________________________________________________________ 

ПРОТОКОЛ 
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дослідження фармакодинаміки лікарського засобу ______________ 

Хворий (П.І.Б., вік, маса тіла) __________________________________________________ 

Клінічний діагноз: основного захворювання_______________________________________ 

Ускладнень основного захворювання_____________________________________________ 

Супутніх захворювань__________________________________________________________ 

Дата дослідження: з__________________ по______________________ 

1. Лікування хворого (надати у вигляді рецептів 5 найбільш значущих ЛЗ, в тому числі 
вибране для ретельного аналізу) 

2. Обгрунтування призначення ЛЗ (міжнародна, комерційні назви, хімічна структура, 
особливості введення, фармакокінетики, фармакодинаміки ЛЗ) 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

3. Очікуваний терапевтичний ефект__________________________________________ 

____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

4. Можливі побічні ефекти__________________________________________________ 

____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

5. Перерахувати ознаки, за допомогою яких буде здійснюватись контроль за 
терапевтичною ефективністю ЛЗ 

       До лікування                                                                           Після лікування 
                                                        Суб’єктивні 
А)_______________________                                   ___________________________ 
Б)_______________________                                   ____________________________ 
В)_______________________                                  _____________________________ 
Г)_______________________                                  ______________________________ 
Д)_______________________                                  _____________________________ 
                                                       Фізикальні 
А)________________________                                 ___________________________ 
Б)________________________                                  ____________________________ 
В)________________________                                  ____________________________ 
Г)________________________                                  ____________________________ 
                                                Лабораторно-інструментальні 
А)_________________________                               _____________________________ 
Б)_________________________                                _____________________________ 
В)_________________________                               _____________________________ 
Г)__________________________                             _____________________________ 
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6. Перерахувати симптоми, за допомогою яких будуть контролюватись побічні ефекти ЛЗ 

         Побічні ефекти                                              Наявність реакції у хворого (так, ні) 
                                                      Суб’єктивні 
А)_______________________                                   ___________________________ 
Б)_______________________                                   ____________________________ 
В)_______________________                                  _____________________________ 
Г)_______________________                                  ______________________________ 
Д)_______________________                                  _____________________________ 
                                                       Фізикальні 
А)________________________                                 ___________________________ 
Б)________________________                                  ____________________________ 
В)________________________                                  ____________________________ 
Г)________________________                                  ____________________________ 
                                                Лабораторно-інструментальні 
А)_________________________                               _____________________________ 
Б)_________________________                                _____________________________ 
В)_________________________                               _____________________________ 
Г)__________________________                             _____________________________ 

7. Оцінка комбінованої терапії (розглянути можливість сумісного призначення препарату, що 
оцінювався з іншими ЛЗ з розділу №1: фармакокінетична, фармакодинамічна, фармацевтична 
сумісність)______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

8.Висновки і рекомендації (ефективність лікування, прогноз подальшого застосування, 
можливість заміни іншими ЛЗ)___________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Дослідження проводив_______________                    Протокол перевірив________________ 

Список використаної літератури 


