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1. Загальна інформація
Назва дисципліни Побічна лія ліків
Викладач (-і) Потаскалова В.С
Контактний 
телефон викладача

0958328833

E-mail викладача
Формат дисципліни Вибіркова
Обсяг дисципліни 90 годин
Посилання на сайт
дистанційного
навчання
Консультації Відповідно графіка



2. Анотація до курсу
Навчальна дисципліна “Фармакологія”, вивчається відповідно до 
Стандарту вищої освіти
другого (магістерського) рівня галузі знань 22 “Охорона здоров’я” 
спеціальності 222
“Медицина” освітньої програми магістра медицини. Вивчення 
навчальної дисципліни
здійснюється студентами медичних факультетів впродовж V -  VI 
семестрів 3 -го  року
навчання. Вивчення навчальної дисципліни здійснюється на 2,3 
роках навчання. На вивчення
навчальної дисципліни Побічна дія ліків надається загальна 
кількість годин 90 год. (20 год. -

'•аудиторних, 70 год. -  самостійної роботи студентів). Обсяг 
навчального навантаження
студентів описаний у кредитах ЕСТБ -  залікових кредитах, які 
зараховуються студентами
при успішному засвоєнні ними відповідного модулю (залікового 
кредиту).

3. Мета та цілі курсу
Мета Метою викладання курсу за вибором «Побічна дія ліків» є формування у 

студентів
теоретичних знань та набуття практичних навичок щодо основних 
принципів
обґрунтування раціонального й безпечного для здоров’я людини 
застосування лікарських
засобів з урахуванням розвитку можливих побічних ефектів. Досягнення 
мети дозволить
підготувати студентів до практичної діяльності, якісного виконування 
функціональних
обов’язків, пов’язаних з раціональним вибором лікарських препаратів, що 
сприятиме
зменшенню частоти розвитку побічних реакцій

Цілі Основними завданнями вивчення курсу за вибором «Побічна дія ліків» є 
надання
студентам теоретичних знань щодо визначення основних видів, причин, 
механізмів
розвитку, клінічних проявів можливої побічної дії, симптомів 
передозування ліків та
заходів, що запобігають виникненню та сприяють усуненню небажаних 
реакцій при
призначенні лікарських засобів і їх взаємодії з іншими медикаментами.

4. Результати навчання (компетентності)
Знати:

Уміти: • Збирати дані про скарги пацієнта, анамнез хвороби, анамнез 
життя, проводити та оцінювати результати фізикального 
обстеження.

• Оцінювати інформацію щодо діагнозу, застосовуючи 
стандартну процедуру на підставі результатів лабораторних 
та інструментальних досліджень.

• Виділяти провідний клінічний симптом або синдром. 
Встановлювати найбільш вірогідний або синдромний діагноз



ревматичної хвороби. Призначати лабораторне та/або 
інструментальне обстеження хворого. Здійснювати 
диференціальну діагностику хвороб. Встановлювати 
попередній та клінічний діагноз.

• Визначати необхідний режим праці та відпочинку при 
лікуванні захворювання.

• Визначати необхідне лікувальне харчування при лікуванні 
захворювання.

• Визначати принципи та характер лікування (консервативне, 
оперативне) захворювання.

• Визначати тактику надання екстреної медичної допомоги на 
підставі діагнозу невідкладного стану.

• Виконувати медичні маніпуляції.
• Формувати серед закріпленого контингенту населення 

диспансерні групи хворих; групи здорових людей, що 
підлягають диспансерному нагляду. Здійснювати систему 
протиепідемічних та профілактичних заходів в межах 
первинної медико-санітарної допомоги населенню. 
Здійснювати систему заходів первинної профілактики в 
межах первинної медико-санітарної допомоги населенню. 
Організовувати проведення серед закріпленого контингенту 
населення заходів вторинної та третинної профілактики.

• Визначати наявність та ступінь обмежень життєдіяльності, 
виду, ступеню та тривалості непрацездатності з оформленням 
відповідних документів.

• Проводити скринінг щодо виявлення найважливіших 
неінфекційних захворювань; оцінювати показники 
захворюваності, інтегральні показники здоров’я; виявляти 
фактори ризику виникнення та перебігу захворювань; 
формувати групи ризику населення. Визначати джерело 
та/або місце знаходження потрібної інформації в залежності 
від її типу; отримувати необхідну інформацію з визначеного 
джерела; обробляти та проаналізувати отриману інформацію.

• Визначати негативні фактори навколишнього середовища; 
аналізувати стан здоров’я певного контингенту; визначати 
наявність зв’язку між станом навколишнього середовища та 
станом здоров’я певного контингенту; розробляти 
профілактичні заходи на підставі даних про зв’язок між 
станом навколишнього середовища та станом здоров’я 
певного контингенту. Здійснювати аналіз захворюваності 
населення, виявляючи групи ризику, території ризику, час 
ризику, фактори ризику. Проводити оцінку впливу соціально- 
економічних та біологічних детермінант на здоров’я 
індивідуума, сім’ї, популяції.

• Організовувати роботу медичного персоналу; формувати 
раціональні медичні маршрути пацієнтів; організовувати 
взаємодію з колегами, організаціями та установами; 
застосовувати інструменти просування медичних послуг.

® Формувати цілі та визначати структуру особистої діяльності.

5. Організація навчання курсу



Обсяг курсу
Вид заняття Загальна кількість годин
Лекції
Практичні
(семінарські) заняття

20

Самостійна робота 40

Ознаки курсу

Семестр Спеціальність Курс (рік 
навчання)

Нормативний/вибірко вий

9 семестр Актуальні
питання
ревматології

5 курс Вибірковий

Тема, план Форма заняття Література Завдання,
год

Вага
оцінки, %

Термін
виконання

Тема 1
Н оменклатура і 
класифікація 
ревматичних хвороб

практичне Базова, 
допоміжна -  
відповідно до 
п. 8

2 год. 2 Згідно
розкладу

Тема 2
Епідеміологія, 
етіологія і патогенез 
ревматичних хвороб

практичне Базова, 
допоміжна -  
відповідно до 
п. 8

2 год. 2 Згідно
розкладу

Тема 3
Загальна 
симптоматологія 
ревматичних хвороб. 
Анатомія і функції 
суглобів

практичне Базова, 
допоміжна -  
відповідно до 
п. 8

2 год. 2 Згідно
розкладу

Тема 4
М етоди дослідження 
у хворих 3 
ревматичними 
хворобами

практичне Базова, 
допоміжна -  
відповідно до 
п. 8

2 год. 2 Згідно
розкладу

Тема 5
Змішані хвороби 
сполучної тканини

практичне Базова, 
допоміжна -  
відповідно до 
п. 8

2 год. 2 Згідно
розкладу

Тема 6
Артрити і артропатії. 
Остеохондропатії

практичне Базова, 
допоміжна -  
відповідно до 
п. 8

2 год. 2 Згідно
розкладу

Тема 7
Псоріатичний артрит. 
Артрити у хворих 3 
хворобами 
киш ківника

практичне Базова, 
допоміжна -  
відповідно до 
п. 8

2 год. 2 Згідно
розкладу

Тема 8
Метаболічні артрити

практичне Базова, 
допоміжна -  
відповідно до

2 год. 2 Згідно
розкладу



п. 8
Тема 9
А р т р и т и , п о в ’яза н і 
з н е р е в м а т и ч н и м и  
х в о р о б а м и

практичне Базова, 
допоміжна -  
відповідно до 
п. 8

2 год. 2 Згідно
розкладу

Тема 10
Загальні принципи 
лікування
ревматичних хвороб

практичне Базова, 
допоміжна -  
відповідно до 
п. 8

2 год. 2 Згідно
розкладу

Тема 11
Підготовка до 
практичного 
заняття за темою  
«Н оменклатура і 
класифікація 
ревматичних хвороб»

самостійне Базова, 
допоміжна -  
відповідно до 
п. 8

4 год. 4 Згідно
розкладу

Тема 12
Підготовка до 
практичного заняття 
за темою  
«Епідеміологія, 
етіологія і патогенез 
ревматичних хвороб»

самостійне Базова, 
допоміжна -  
відповідно до 
п. 8

4 год. 4 Згідно
розкладу

Тема 13
Підготовка до 
практичного заняття 
за темою  «Загальна 
симптоматологія 
ревматичних хвороб. 
Анатомія і функції 
суглобів»

самостійне Базова, 
допоміжна — 
відповідно до 
п. 8

4 год. 4 Згідно
розкладу

Тема 14
Підготовка до 
практичного заняття 
за  темою  «М етоди 
дослідження у хворих 
з ревматичними 
хворобами»

самостійне Базова, 
допоміжна -  
відповідно до 
п. 8

4 год. 4 Згідно
розкладу

Тема 15
Підготовка до 
практичного заняття 
за темою  «Змішані 
хвороби сполучної 
тканини»

самостійне Базова, 
допоміжна -  
відповідно до 
п. 8

4 год. 4 Згідно
розкладу

Тема 16
Підготовка до 
практичного заняття 
за темою  «Артрити і 
артропатії. 
Остеохондропатії»

самостійне Базова, 
допоміжна -  
відповідно до 
п. 8

4 год. 4 Згідно
розкладу

Тема 17
Підготовка до 
практичного заняття 
за темою  
«Псоріатичний 
артрит. Артрити у 
хворих з хворобами 
киш ківника»

самостійне Базова, 
допоміжна -  
відповідно до 
п. 8

4 год. 4 Згідно
розкладу

Тема 18
Підготовка до 
практичного заняття 
за темою

самостійне Базова, 
допоміжна -  
відповідно до

4 год. 4 Згідно
розкладу



«М етаболічні
артрити»

п. 8

Тема 19
П ідготовка до 
практичного заняття 
за  тем ою  «Артрити, 
пов’язані з 
неревматичними 
хворобами»

самостійне Базова, 
допоміжна -  
відповідно до 
п. 8

4 год. 4 Згідно
розкладу

Тема 20
Підготовка до 
практичного заняття 
за темою  «Загальні 
принципи лікування 
ревматичних хвороб»

самостійне Базова, 
допоміжна -  
відповідно до 
п. 8

4 год. 4 Згідно
розкладу

Змістовний 
модуль 1
Теми 1-20 практична/

самостіна
Базова, 
допоміжна -  
відповідно до 
п. 8

90 100 Згідно
розкладу

6. Система оцінювання курсу
Загальна
система
оцінювання
курсу

Поточний контроль здійснюється на основі контролю теоретичних 
знань, навичок і вмінь на практичних заняттях. Самостійна робота 
студента оцінюється на практичних заняттях і є складовою підсумкової 
оцінки студента. Поточний контроль здійснюється під час проведення 
навчальних занять і має на меті перевірку засвоєння студентами 
навчального матеріалу. Формами поточного контролю є:
а) тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді, з визначенням 
правильної послідовності дій, з визначенням відповідності, з визначенням 
певної ділянки на фотографії чи схемі («розпізнавання»);
б) індивідуальне усне опитування, співбесіда;
в) розв’язання типових ситуаційних задач;
г) ідентифікація збудників і переносників збудників паразитарних хвороб 
на фотографіях, макро- і мікропрепаратах;
д) контроль практичних навичок;
е) розв’язання типових задач з генетики і медичної генетики.
Оцінки у національній шкалі («відмінно» -  5, «добре» -  4, «задовільно» -  
3, «незадовільно» -  2), отримані студентами, виставляються у журналах 
обліку відвідування та успішності академічної групи.
Підсумковий контроль успішності навчання проводиться у вигляді 
екзамену (диф.заліку, заліку) (письмово, усно).
Для дисциплін, формою підсумкового контролю яких є залік:
Оцінювання поточної навчальної діяльності. Під час оцінювання 
засвоєння кожної теми за поточну навчальну діяльність студенту 
виставляються оцінки за чотирибальною (традиційною) шкалою 
оцінювання. При цьому враховуються усі види робіт, передбачені 
програмою дисципліни. Студент повинен отримати оцінку з кожної теми 
(на кожному занятті з практичної підготовки) . Виставлені за традиційною 
шкалою оцінки конвертуються у бали. Підсумкова оцінка за поточну 
навчальну діяльність визнається як середнє арифметичне (сума оцінок за 
кожне заняття ділиться на кількість занять у семестрі) та переводиться у 
бали за Таблицею 1.



Таблиця 1. Перерахунок середньої оцінки за поточну діяльність у 
багатобальну шкалу (для дисциплін, що завершуються заліком)

4- 200- 4- 200- 4- 200- 4-
бальна бальна бальна бальна бальна бальна бальна
шкала шкала шкала шкала шкала шкала шкала

5 200 4,47 179 3,94 158 3,42
4,97 199 4,45 178 3,92 157 ' 3,4
4,95 198 4,42 177 3,89 156 О '11 /
4,92 197 4,4 176 3,87 155 3,35
4,9 196 4,37 175 3,84 154 3,32

4,87 195 4,35 174 3,82 153 3,3
4,85 194 4,32 173 3,79 152 3,27
4,82 193 4,3 172 3,77 151 3,25
4,8 192 4,27 171 3,74 150 3,22

4,77 191 4,24 170 3,72 149 3,2
4,75 190 4,22 169 3,7 148 3,17
4,72 189 4,19 168 3,67 147 3,15
4,7 188 4,17 167 3,65 146 3,12

4,67 187 4,14 166 3,62 145 3,1
4,65 186 4,12 165 3,6 144 3,07
4,62 185 4,09 164 3,57 143 3,05
4,6 184 4,07 163 3,55 142 3,02

4,57 183 4,04 162 3,52 141 3
4,55 182 4,02 161 3,5 140 Менше
4,52 181 3,99 160 3,47 139 3
4,5 180 3,97 159 3,45 138

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент за поточну 
навчальну діяльність для допуску до ПК становить 120 балів.
Мінімальна кількість балів, яку повинен набрати студент за поточну 
навчальну діяльність для допуску до екзамену становить 72 бали. 
Розрахунок кількості балів проводиться на підставі отриманих студентом 
оцінок за традиційною (національною) шкалою під час вивчення 
дисципліни впродовж семестру, шляхом обчислення середнього 
арифметичного (СА), округленого до двох знаків після коми.
Оцінювання самостійної роботи студентів. Самостійна робота студентів, 
яка передбачена темою заняття поряд із аудиторною роботою, оцінюється 
під час поточного контролю теми на відповідному занятті. Засвоєння тем, 
які виносяться лише на самостійну роботу, перевіряється під час 
підсумкового модульного контролю.

Таблиця 2. Перерахунок середньої оцінки за поточну діяльність у 
багатобальну шкалу (для дисциплін, що завершуються іспитом 

___ __________  (диференційованим заліком))________ _________
4- 120- 4- 120- 4- 120- 4- 120-бальна

бал бальна бальна бальна бальна бальна бальна ш кала
ьна ш кала ш кала ш кала ш кала ш кала ш кала



ш ка
ла

4,95
4,91
4,87
4,83
4,79
4,75
4,7

4,66
4,62
4,58
4,54 *
4,5

120

119
118
117
116

15
14

12

11
10

109
108

4,45
4,41
4,37
4,33
4,29
4,25
4,2

4,16
4,12
4,08
4,04
3,99
3,95

107
106
105
104
103
102

101

100

99
98
97
96
95

,91

3,87

3,79
3,74
3,7

3,66
3,62
3,58
3,54
3,49
3,45
3,41

94
93
92

90
89

87

85
84
83
82

3,37
-> л ->
j ,j j

3,29
3,25
3,2

3,16
3,12
з,с
3,04

3
Менше

3

80
79
78
77
76
75
74
73
72
Недостатньо

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент під час 
підсумкового контролю засвоєння студентом знань , становить 80 балів.

Таблиця 3. Шкала оцінювання диференційованого (іспиту)
заліку:

Національна шкала
«5»
«4»
«З»

Бальна шкала
70-80
60-69
50-59

Оцінювання підсумкового контролю вважається зарахованим, якщо 
студент набрав не менше 60% від максимальної суми балів (для 200- 
бальної шкали -  не менше 50 балів).
Кінцева кількість балів, яку студент набрав з дисципліни  визначається 
як сума балів за поточну навчальну діяльність (Таблиця 2) та за 
підсумковий контроль (диференційований залік, іспит) ( Таблиця 3).

Вимоги до 
письмової 
роботи

Підсумкова письмова робота виконується у формі контрольної роботи.

Практичні
заняття

Модуль 1

Аудиторна робота
Змістовий модуль

Теми 1-20 сума
Контрольна робота -  0 ЗО
Тест -  10
Робота на парах -  20
Реферат/презентація -  0

Умови допуску до 
підсумкового контролю

Семестровий контроль передбачений у формі заліку. 
Передбачає підсумкову оцінкуу 200-бальній шкалі як сума 
оцінок за поточний контроль знань (усне опитування, 
письмове опитування, тести, перевірка ідентифікації 
мікропрепаратів, рефератів), результатів складання 2-х 
змістових модулів.______________________________________



7. Політика курсу
Організація навчального процесу здійснюється із застосуванням Європейської кредитно- 
трансферної системи (ЄКТС) оцінювання успішності студентів. Зараховуються бали, набрані 
при поточному опитуванні, самостійній роботі та бали підсумкового контролю. При цьому 
обов’язково враховується присутність студента на заняттях та його активність під час 
практичних робіт. Недопустимо: пропуски та запізнення на заняття; користування мобільним 
телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями під час заняття (крім випадків, 
передбачених навчальним планом та методичними рекомендаціями викладача); списування 
та плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання, наявність незадовільних оцінок за 
50% і більше зданого теоретичного і практичного матеріалу.

8. Рекомендована література
Базова: 1. Внутрішня медицина: Ревматологія: навчальний 

посібник (ВНЗ післядипломної освіти) / В.Є. 
Кондратю к, М.Б. Джус, «М едицина», 2017. -  272 с.
2. Діагностика та лікування ревматичних 
захворювань: навчальний п осібн и к / Свінціцький
A.C., 2 0 1 7 .-3 7 2  с.
3. Внутрішні хвороби: у 2 частинах. Частина 1. 
Розділи 1— 8: підручник. За ред. JI.B. Глушка, С.В. 
Федорова, І.М. Скрипника та ін. 2019. 584 с.
4. Коваленко В.Н. Застосування антагоністів фактора 
некрозу пухлин в лікуванні хворих на ревматичні 
захворю вання суглобів (ревматоїдний артрит, 
анкілозивний спондилоартрит, псоріатрична 
артропатія): М етодичні рекомендації. / В.М. 
Коваленко, Н.М. Ш уба, О.П. Борткевич [та ін.]. -  K.,
2 0 0 8 .-4 0  с.
5. Клінічні протоколи надання медичної допомоги зі 
спеціальності «ревматологія», затверджені МОЗ 
України.
6. Насонова В.А. Клиническая ревматология: 
Руководство для врачей / В .А. Насонова, М.Г. 
А стапенко -  М.: М едицина, 1989. - 5 9 2  с.
7. Передерій В.Г. Основи внутріш ньої медицини. /
B.Г. Передерій, С.М. Ткач. -  Вінниця: Нова Книга,
2 0 0 9 .- Т .2 . - 7 8 4  с.
8. Практичні навички в ревматології. Навчальний 
посібник. / Під ред. В.М. Коваленка, Н.М. Ш уби. -  K.: 
М оріон, 2008. -  256 с.

Допоміжна: М едичні журнали: „Львівський клінічний вісник”, 
„Acta Medica Leopolensia”, “Д октор”, “М истецтво 
лікування”, “М едицина світу”, “Лікарська справа”, 
“Ліки України”, “Український терапевтичний 
журнал” , “Український медичний часопис”, “Acta 
Medica Leopoliensia”, “Science”, “Therapia”

Викладач


