1. Анотація курсу
Семестр(и) – 9 і 10
Обсяг модуля: загальна кількість годин – 30, із них лекцій – 4, практичних занять
– 18, самостійна робота – 8, кредитів ЄКТС – 1.0
Клінічна фармакологія включає вивчення групової належності лікарських
засобів, їх основних механізмів дії, особливостей їх фармакокінетики,
фармакодинаміки, проявів побічної дії та симптомів передозування, головних
показань до призначення і взаємодію з іншими лікарськими засобами.
Знання клінічної фармакології базується як на експериментальних даних і
теоретичних положеннях фармакології та інших медико-біологічних наук та на
фактичному матеріалі клінічних дисциплін. Студент повинен вміти розробити
стратегію і тактику лікування захворювання у конкретного хворого і здійснювати
динамічний контроль ефективності та безпечності медикаментозної терапії.
Викладання клінічної фармакології є найбільш оптимальним на клінічних
терапевтичних базах, з урахуванням етіології захворювання, основних
патогенетичних механізмів його формування, клінічної картини, відповідних
лікарських препаратів з порівняльним їх аналізом та вибором потрібного.
Головним завданням при викладанні предмета повинна бути підготовка
спеціаліста з достатнім обсягом теоретичних знань і практичних навичок для
проведення максимально раціональної медикаментозної терапії у конкретного
хворого, який володіє методологією індивідуального підбору ефективних та
безпечних препаратів на підставі фармакокінетики, фармакодинаміки, можливих
виявів побічної дії, особливостей перебігу захворювання, віку хворого,
оптимальних лікарських форм, складання раціональних комбінацій ліків.
Згідно з навчальним планом вивчення клінічної фармакології на медичному
факультеті здійснюється протягом 9 або 10 семестру на 5 курсі навчання.
2. Передреквізити і постреквізити навчальної дисципліни
Передреквізити: латинська мова, етика, філософія, екологія, медична
біологія, медична хімія, біологічна та біоорганічна хімія, біофізика, анатомія
людини, патологічна анатомія, фізіологія, патологічна фізіологія, мікробіологія,
фармакологія.
Постреквізити: як навчальна дисципліна «Клінічна фармакологія»
закладає основи формування уявлень та умінь застосовувати загальні принципи
медикаментозної терапії основних захворювань, синдромів і окремих їх проявів в
терапії, хірургії, акушерстві, гінекологіі та анестезіологіі.
3. Мета курсу: 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.

4. Результати навчання дисципліни:
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.
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;

Надавати
раціональну
фармакотерапевтичну
допомогу
при
найпоширеніших ургентних станах, що зустрічаються в клініці внутрішніх
хвороб.
здатен продемонструвати: знання і практичні навички з дисципліни
володіти навичками: вибору найбільш ефективного та безпечного ЛЗ;
самостійно вирішувати: питання призначення ЛЗ із врахуванням
фармакокінетики, фармакодинаміки та взаємодії ЛЗ.
5. Зміст дисципліни
Тематика практичних занять для студентів 5 курсу
Тематика практических занятий для студентов 5 курса
Subjects of practical employment for the students of 5 courses
№
п/п
1.

2.

Назва теми практичного заняття
Название темы практического занятия
The name of a theme of practical employment
Предмет і завдання клінічної фармакології. Основні
положення фармакокінетики і фармакодинаміки. Взаємодія
лікарських препаратів, види побічної дії ліків, ускладнення
медикаментозної терапії.
Клініко-фармакологічна
характеристика
лікарських
засобів, що впливають на функції травного каналу (ІПП,
Н2-гістаміноблокатори,
антациди,
прокінетики,
гепатопротектори).
Предмет и задание клинической фармакологии. Основные
положения
фармакокинетики
и
фармакодинамики.
Взаимодействие
лекарственных
препаратов,
виды
побочного
действия
лекарств,
осложнения
медикаментозной терапии.
Клинико-фармакологическая
характеристика
лекарственных
средств,
влияющих
на
функции
пищеварительного канала (ИПП, Н2-гистаминоблокаторы,
антациды, прокинетики, гепатопротекторы).
Object and task of clinical pharmacology. The basis of
pharmacokinetics
and
pharmacodynamics.
Drug-drug
interactions, types of side effects of drugs, complications of
drug therapy.
Clinical pharmacology of drugs which influence on the function
of digestive channel (PPIs, H2 histamine blockers, antacids,
prokinetics, hepatoprotectors)
Клініко-фармакологічна характеристика антиангінальних
та гіполіпідемічних лікарських засобів (нітрати, βадреноблокатори, антагоністи кальцію, статини, фібрати).
Клинико-фармакологическая
характеристика

Годин
Часов
Hours
2

2

3.

4.

5.

6.

7.

8.

антиангинальных и гиполипидемических лекарственных
средств (нитраты, β-адреноблокаторы, антагонисты
кальция, статины, фибраты).
Clinical pharmacology of antianginal and lipid-lowering drugs
(nitrates, β-blockers, calcium channel blockers, statins,
fibrates).
Клініко-фармакологічна
характеристика
антигіпертензивних лікарських засобів (іАПФ, АРА,
діуретики)
Клинико-фармакологическая
характеристика
антигипертензивных лекарственных средств (иАПФ, АРА,
диуретики).
Clinical pharmacology of antihypertensive drugs (ACE
inhibitors, ARBs, diuretics).
Клініко-фармакологічна характеристика антиаритмічних
лікарських засобів
Клинико-фармакологическая
характеристика
антиаритмических лекарственных средств.
Clinical pharmacology of antirhythmic drugs
Клініко-фармакологічна
характеристика
лікарських
засобів, що впливають на бронхіальну прохідність (β2адреноміметики, М-холінолітики, метилксантини, іГКС).
Клинико-фармакологическая
характеристика
лекарственных средств, влияющих на бронхиальную
проходимость (β2-адреномиметики, М-холинолитики,
метилксантины, иГКС).
Clinical pharmacology of drugs affecting the airway patency
(β2-agonists, M-anticholinergics, methylxanthines, inhaled
corticosteroids)
Клініко-фармакологічна
характеристика
НПЗЗ,
глюкокортикостероїдів
Клинико-фармакологическая
характеристика
противовоспалительных лекарственных средств (НПВС,
глюкокортикостероидов).
Clinical pharmacology of antiinflammatory drugs (NSAIDs,
corticosteroids)
Клініко-фармакологічна характеристика антибактеріальних
лікарських засобів (β-лактамні антибіотики).
Клинико-фармакологическая
характеристика
антибактериальных лекарственных средств (β-лактамные
антибиотики).
Clinical pharmacology of antibacterial drugs (β-lactames).
Клініко-фармакологічна характеристика антибактеріальних
лікарських засобів інших груп.
Клинико-фармакологическая
характеристика

2

2

2

2

2

2

9.

антибактериальных лекарственных средств других групп.
Clinical pharmacology of antibacterial drugs of other groups.
Підсумковий контроль/Итоговый контроль/Final control
Самостійна робота / Самостоятельная работа / Home
work
Підготовка до складання підсумкового модульного
контролю / Подготовка к сдаче итогового модульного
контроля / Preparation for pass of the final modular control.
Аудиторна робота / аудиторная работа/ Classroom work
Самостійна робота / Самостоятельная работа / Independent
work
Лекції / Лекции / Lectures
• Всього. • Всего. • At all.

2
8

18
8
4
30

Тематика лекцій для медичних факультетів / Тематика лекций для
медицинских факультетов / Topic of lectures for medical faculties
№

1.

2.

Тема лекції
Тема лекции
Topic of lectures

Кількіст
Лектор
ь годин
Лектор
Кол-во
Lector
часов
Duration
Клінічна
фармакологія
2
доц. Стопінчук О.В.
антигіпертензивних ЛЗ.
доц. Стопинчук А.В.
Клиническая
фармакология
As. prof. Stopinchuk
O.V.
антигипертензивных ЛС.
Clinical pharmacology of antihypertensive
drugs.
Клінічна фармакологія β-лактамних
2
доц. Семененко С.І.
антибіотиків.
доц. Семененко С.И.
As. prof. Klekot A.A.
Клиническая
фармакология
βлактамных антибиотиков.
Clinical pharmacology of β-lactam
antibiotics

№
п/

Перелік питань для підсумкового контролю – диференційного заліку

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ
до диференційного заліку з дисципліни «КЛІНІЧНА ФАРМАКОГІЯ»
для студентів 5 курсу медичного факультету
Питання
Клінічна фармакологія пеніцилінів: класифікація, механізм дії, спектр
дії, показання, протипоказання, особливості фармакокінетики, побічні
реакції, взаємодія з препаратами інших груп. Контроль ефективності
та безпеки застосування.
Клінічна фармакологія цефалоспоринів: класифікація, механізм дії,
спектр дії, показання, протипоказання, особливості фармакокінетики,
побічні реакції, взаємодія з препаратами інших груп. Контроль
ефективності та безпеки застосування.
Клінічна фармакологія карбапенемів: класифікація, механізм дії,
спектр дії, показання, протипоказання, особливості фармакокінетики,
побічні реакції, взаємодія з препаратами інших груп. Контроль
ефективності та безпеки застосування.
Клінічна фармакологія макролідів: класифікація, спектр дії,
механізми дії, показання, особливості фармакокінетики, побічні
реакції, протипоказання. Особливості впливу на внутрішньоклітинні
збудники. Взаємодія з іншими препаратами.
Клінічна фармакологія фторхінолонів: класифікація, спектр дії,
механізм
дії,
показання,
протипоказання,
особливості
фармакокінетики, побічні реакції. Взаємодія з іншими препаратами.
Контроль ефективності та безпеки застосування.
Клінічна фармакологія тетрациклінів: класифікація, механізм дії,
спектр дії, показання, протипоказання, особливості фармакокінетики,
побічні реакції, взаємодія з препаратами інших груп. Контроль
ефективності та безпеки застосування.
Клінічна фармакологія аміноглікозидів: класифікація, спектр дії,
механізм
дії,
показання,
протипоказання,
особливості
фармакокінетики препаратів окремих груп, побічні реакції. Клінікобіофармацевтичні критерії вибору препарату, шляху введення та
режиму дозування. Контроль ефективності та безпеки застосування.
Взаємодія з іншими лікарськими препаратами.
Клінічна фармакологія нітроімідазолів: класифікація, механізм дії,
спектр дії, показання, протипоказання, особливості фармакокінетики,
побічні реакції, взаємодія з препаратами інших груп. Контроль
ефективності та безпеки застосування.
Клінічна фармакологія глікопептидів: класифікація, механізм дії,
спектр дії, показання, протипоказання, особливості фармакокінетики,
побічні реакції, взаємодія з препаратами інших груп. Контроль
ефективності та безпеки застосування.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16

17.

18.

19.

Клінічна фармакологія блокаторів кальцієвих каналів. Механізм дії,
класифікація,
показання,
протипоказання,
побічні
реакції.
Особливості препаратів І та ІІ покоління. Взаємодія блокаторів
кальцієвих каналів з антиангінальними та гіпотензивними
препаратами інших фармакологічних груп.
Клінічна фармакологія нітратів: механізм дії, показання,
протипоказання, побічні реакції. Критерії вибору препаратів в
залежності від перебігу ІХС; взаємодія з іншими антиангінальними
засобами. Дозування.
Клінічна фармакологія інгібіторів ангіотензинперетворюючого
ферменту. Механізм дії, класифікація, показання, протипоказання,
побічні реакції; взаємодія; вибір препаратів в залежності від віку,
функції печінки та нирок; режими дозування.
Клінічна фармакологія блокаторів рецепторів ангіотензину (сартани).
Механізм дії, класифікація, показання, протипоказання, побічні
реакції; взаємодія; вибір препаратів в залежності від віку, функції
печінки та нирок; режими дозування.
Клінічна фармакологія бета-адреноблокаторів. Механізм дії,
показання, протипоказання, побічні реакції, взаємодія. Особливості
клінічного застосування бета-адреноблокаторів при гіпертонічній
хворобі та ІХС. Значення селективності та внутрішньої
симпатоміметичної активності для вибору препарата. Особливості
застосування бета-адреноблокаторів при супутній патології.
Клінічна фармакологія гіполіпідемічних лікарських засобів:
класифікація, механізм дії, особливості фармакокінетики, показання,
протипоказання, побічні ефекти. Контроль ефективності та безпеки
застосування. Плейотропні ефекти статинів. Взаємодія з лікарськими
засобами.
Клінічна фармакологія антиаритмічних засобів І класу: класифікація,
механізм
дії,
показання,
протипоказання,
особливості
фармакокінетики, побічні ефекти. Взаємодія. Контроль ефективності і
безпеки застосування.
Клінічна фармакологія антиаритмічних засобів ІІІ класу:
класифікація, механізм дії, показання, протипоказання, особливості
фармакокінетики, побічні ефекти. Взаємодія. Контроль ефективності і
безпеки застосування.
Клінічна фармакологія сечогінних засобів – тіазидні та тіазидоподібні
діуретики: класифікація, механізм дії, показання, протипоказання,
особливості фармакокінетики препаратів окремих груп, побічні
реакції, контроль ефективності та безпеки застосування. Взаємодія з
іншими лікарськими препаратами.
Клінічна фармакологія сечогінних засобів – петльові діуретики:
класифікація, механізм дії, показання, протипоказання, особливості
фармакокінетики препаратів окремих груп, побічні реакції, контроль
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ефективності та безпеки застосування. Взаємодія з іншими
лікарськими препаратами.
Клінічна фармакологія сечогінних засобів – калійзберігаючі
діуретики: класифікація, механізм дії, показання, протипоказання,
особливості фармакокінетики препаратів окремих груп, побічні
реакції, контроль ефективності та безпеки застосування. Взаємодія з
іншими лікарськими препаратами.
Клінічна
фармакологія
холінолітиків
та
метилксантинів.
Класифікація, механізм дії, показання, протипоказання, особливості
інгаляційних холінолітиків в фармакотерапії бронхо-обструктивного
синдрому, побічні реакції, взаємодія з іншими лікарськими засобами.
Клінічна фармакологія бета-агоністів: механізм дії, класифікація,
показання, протипоказання. Препарати короткої та пролонгованої дії
в фармакотерапії бронхо-обструктивного синдрому; побічні реакції;
режими дозування в залежності від ступеня важкості.
Клінічна фармакологія антацидів. Механізми дії, показання,
протипоказання, побічні реакції. Схеми ерадикації хелікобактерної
інфекції.
Клінічна фармакологія засобів, що впливають на секреторну функцію
шлунка: Н2-гістаміноблокатори І, ІІ, і ІІІ поколінь. Механізми дії,
показання, протипоказання, побічні реакції. Схеми ерадикації
хелікобактерної інфекції.
Клінічна фармакологія засобів, що впливають на секреторну функцію
шлунка: інгібітори протонної помпи. Механізми дії, показання,
протипоказання, побічні реакції. Схеми ерадикації хелікобактерної
інфекції.
Клінічна фармакологія глюкокортикоїдів: механізми дії, показання,
протипоказання, побічні реакції; особливості фармакотерапії, режими
дозування, взаємодія з іншими препаратами.
Клінічна фармакологія інгаляційних глюкокортикоїдів: механізм дії,
показання, протипоказання, режими дозування. Побічні реакції,
взаємодія з іншими бронходилятаторами. Принципи ступеневої
терапії бронхіальної астми.
Клінічна фармакологія НПЗЗ: класифікації, механізм дії, особливості
селективних препаратів; показання, протипоказання, побічні реакції.
Взаємодія з іншими лікарським засобами. Особливості вибору та
дозування в залежності від віку, супутньої патології, при вагітності.
Клінічна фармакологія НПЗЗ: класифікації, механізм дії, особливості
селективних препаратів; показання, протипоказання, побічні реакції.
Взаємодія з іншими лікарським засобами. Особливості вибору та
дозування в залежності від віку, супутньої патології, при вагітності.
Клінічна фармакологія парацетамолу: механізм дії, показання,
протипоказання, побічні реакції, невідкладна допомога при
передозуванні. Взаємодія з іншими лікарським засобами.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ
к дифференцированному зачету по дисциплине «КЛИНИЧЕСКАЯ
ФАРМАКОЛОГИЯ»
для студентов 5 курса медицинского факультета
Вопросы
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Клиническая фармакология пенициллинов: классификация, механизм
действия,
спектр
действия,
показания,
противопоказания,
особенности фармакокинетики, побочные реакции, взаимодействие с
препаратами других групп. Контроль эффективности и безопасности
применения.
Клиническая фармакология цефалоспоринов: классификация,
механизм действия, спектр действия, показания, противопоказания,
особенности фармакокинетики, побочные реакции, взаимодействие с
препаратами других групп. Контроль эффективности и безопасности
применения.
Клиническая фармакология карбапенемов: классификация, механизм
действия,
спектр
действия,
показания,
противопоказания,
особенности фармакокинетики, побочные реакции, взаимодействие с
препаратами других групп. Контроль эффективности и безопасности
применения.
Клиническая фармакология макролидов: классификация, спектр
действия,
механизмы
действия,
показания,
особенности
фармакокинетики,
побочные
реакции,
противопоказания.
Особенности
влияния
на
внутриклеточные
возбудители.
Взаимодействие с другими препаратами.
Клиническая фармакология фторхинолонов: классификация, спектр
действия, механизм действия, показания, противопоказания,
особенности фармакокинетики, побочные реакции. Взаимодействие с
другими препаратами. Контроль эффективности и безопасности
применения.
Клиническая фармакология тетрациклинов: классификация, механизм
действия,
спектр
действия,
показания,
противопоказания,
особенности фармакокинетики, побочные реакции, взаимодействие с
препаратами других групп. Контроль эффективности и безопасности
применения.
Клиническая фармакология аминогликозидов: классификация, спектр
действия, механизм действия, показания, противопоказания,
особенности фармакокинетики препаратов отдельных групп,
побочные реакции. Клинико-биофармацевтические критерии выбора
препарата, пути введения и режима дозирования. Контроль
эффективности и безопасности применения. Взаимодействие с
другими лекарственными препаратами.
Клиническая фармакология нитроимидазолов: классификация,
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механизм действия, спектр действия, показания, противопоказания,
особенности фармакокинетики, побочные реакции, взаимодействие с
препаратами других групп. Контроль эффективности и безопасности
применения.
Клиническая
фармакология
гликопептидов:
классификация,
механизм действия, спектр действия, показания, противопоказания,
особенности фармакокинетики, побочные реакции, взаимодействие с
препаратами других групп. Контроль эффективности и безопасности
применения.
Клиническая фармакология блокаторов кальциевых каналов.
Механизм действия, классификация, показания, противопоказания,
побочные реакции. Особенности препаратов I и II поколения.
Взаимодействие блокаторов кальциевых каналов с антиангинальными
и гипотензивными препаратами других фармакологических групп.
Клиническая фармакология нитратов: механизм действия, показания,
противопоказания, побочные реакции. Критерии выбора препаратов в
зависимости от течения ИБС взаимодействие с другими
антиангинальными средствами. Дозировки.
Клиническая фармакология ингибиторов ангитензинпревращающего
фермента. Механизм действия, классификация, показания,
противопоказания, побочные реакции; взаимодействие; выбор
препаратов в зависимости от возраста, функции печени и почек;
режимы дозирования.
Клиническая фармакология блокаторов рецепторов ангиотензина
(сартана).
Механизм
действия,
классификация,
показания,
противопоказания, побочные реакции; взаимодействие; выбор
препаратов в зависимости от возраста, функции печени и почек;
режимы дозирования.
Клиническая фармакология бета-адреноблокаторов. Механизм
действия, показания, противопоказания, побочные реакции,
взаимодействие. Особенности клинического применения бетаадреноблокаторов при гипертонической болезни и ИБС. Значение
селективности и внутренней симпатомиметической активности для
выбора препарата. Особенности применения бета-адреноблокаторов
при сопутствующей патологии.
Клиническая фармакология гиполипидемических лекарственных
средств:
классификация,
механизм
действия,
особенности
фармакокинетики, показания, противопоказания, побочные эффекты.
Контроль эффективности и безопасности применения. Плейотропные
эффекты статинов. Взаимодействие с другими лекарственными
средствами.
Клиническая фармакология антиаритмических средств I класса:
классификация, механизм действия, показания, противопоказания,
особенности фармакокинетики, побочные эффекты. Взаимодействие.
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Контроль эффективности и безопасности применения.
Клиническая фармакология антиаритмических средств III класса:
классификация, механизм действия, показания, противопоказания,
особенности фармакокинетики, побочные эффекты. Взаимодействие.
Контроль эффективности и безопасности применения.
Клиническая фармакология мочегонных средств - тиазидные и
тиазидоподобные диуретики: классификация, механизм действия,
показания, противопоказания, особенности фармакокинетики
препаратов отдельных групп, побочные реакции, контроль
эффективности и безопасности применения. Взаимодействие с
другими лекарственными препаратами.
Клиническая фармакология мочегонных средств - петлевые
диуретики: классификация, механизм действия, показания,
противопоказания, особенности фармакокинетики препаратов
отдельных групп, побочные реакции, контроль эффективности и
безопасности
применения.
Взаимодействие
с
другими
лекарственными препаратами.
Клиническая фармакология мочегонных средств - калийсберегающие
диуретики: классификация, механизм действия, показания,
противопоказания, особенности фармакокинетики препаратов
отдельных групп, побочные реакции, контроль эффективности и
безопасности
применения.
Взаимодействие
с
другими
лекарственными препаратами.
Клиническая фармакология холинолитиков и метилксантинов.
Классификация, механизм действия, показания, противопоказания,
особенности ингаляционных холинолитиков в фармакотерапии
бронхо-обструктивного
синдрома,
побочные
реакции,
взаимодействие с другими лекарственными средствами.
Клиническая фармакология бета-агонистов: механизм действия,
классификация, показания, противопоказания. Препараты короткого
и пролонгированного действия в фармакотерапии бронхообструктивного синдрома; побочные реакции; режимы дозирования в
зависимости от степени тяжести.
Клиническая фармакология антацидов. Механизмы действия,
показания, противопоказания, побочные реакции. Схемы эрадикации
хеликобактерной инфекции.
Клиническая фармакология средств, влияющих на секреторную
функцию желудка: Н2-гистаминоблокаторы I, II, и III поколений.
Механизмы действия, показания, противопоказания, побочные
реакции. Схемы эрадикации хеликобактерной инфекции.
Клиническая фармакология средств, влияющих на секреторную
функцию желудка: ингибиторы протонной помпы. Механизмы
действия, показания, противопоказания, побочные реакции. Схемы
эрадикации хеликобактерной инфекции.
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Клиническая фармакология глюкокортикоидов: механизмы действия,
показания, противопоказания, побочные реакции; особенности
фармакотерапии, режимы дозирования, взаимодействие с другими
препаратами.
Клиническая фармакология ингаляционных глюкокортикоидов:
механизм действия, показания, противопоказания, режимы
дозирования. Побочные реакции, взаимодействие с другими
бронходилятаторами. Принципы ступенчатой терапии бронхиальной
астмы.
Клиническая фармакология НПВС: классификации, механизм
действия, особенности селективных препаратов; показания,
противопоказания, побочные реакции. Взаимодействие с другими
лекарственными средствами. Особенности выбора и дозирования в
зависимости от возраста, сопутствующей патологии, при
беременности.
Клиническая фармакология НПВС: классификации, механизм
действия, особенности селективных препаратов; показания,
противопоказания, побочные реакции. Взаимодействие с другими
лекарственными средствами. Особенности выбора и дозирования в
зависимости от возраста, сопутствующей патологии, при
беременности.
Клиническая фармакология парацетамола: механизм действия,
показания, противопоказания, побочные реакции, неотложная
помощь
при
передозировке.
Взаимодействие
с
другими
лекарственными средствами.
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QUESTIONS
for the differential credit preparing on the subject «Clinical pharmacology»
for 5th year students of medical faculty

1.

2.

3.

Questions
Clinical pharmacology of nonsteroidal antiinflamatory drugs (NSAID):
action mechanism, features of selective drugs, pharmacodynamic effects,
principles of classification, indication for administration and
contraindications. Interaction with other drugs. Features of choice and
dosage depending on the age, comorbidity, pregnancy.
Clinical pharmacology of nonsteroidal antiinflamatory drugs (NSAID):
action mechanism, features of nonselective drugs, pharmacodynamic
effects, principles of classification, indication for administration and
contraindications. Interaction with other drugs. Features of choice and
dosage depending on the age, comorbidity, pregnancy.
Clinical pharmacology of acetaminophen, mechanism of action,
indications, contraindications, adverse reactions, overdose emergency.
Interaction with other drugs.
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Clinical pharmacology of macrolides: classification, spectrum of
antimicrobial activity, pharmacokinetic features, indication for using and
contraindications, dosage, side effects, drug interaction.
Respiratory fluoroquinolones: spectrum of antimicrobial activity, action
mechanism, pharmacokinetics, indication for using and contraindications,
dosage, side effects, drug interaction.
Clinical pharmacology of penicillin: classification, action mechanism,
indication for using and contraindications, side effects, dosage.
Clinical pharmacology of cephalosporins: classification, spectrum of
antimicrobial activity, action mechanism, indication for using and
contraindications, dosage, side effects, pharmacokinetic and
pharmacodynamic interaction.
Clinical pharmacology of carbapenems: spectrum of antimicrobial activity,
action mechanism, indication for using and contraindications, dosage, side
effects. Cross allergy to antibiotics, pharmacokinetic and
pharmacodynamic interaction.
Clinical pharmacology of glycopeptides antibiotics: spectrum of
antimicrobial activity, action mechanism, indication for using and
contraindications, dosage, side effects.
Clinical pharmacology of aminoglycosides: classification, spectrum of
antimicrobial activity, action mechanism, indication for using and
contraindications, dosage, side effects, control of safe using,
pharmacokinetic and pharmacodynamic interaction.
Clinical pharmacology of tetracyclines: classification, spectrum of
antimicrobial activity, action mechanism, indication for using and
contraindications, features of dosage, side effects, interaction.
Clinical pharmacology of nitroimidazoles: drugs, spectrum of
antimicrobial activity, action mechanism, indication for using and
contraindications, features of dosage, side effects, interaction.
Clinical pharmacology of nitrates: classification, action mechanism,
medicines forms, features of pharmacokinetics, indication for using and
contraindications, dosage, side effects, control of safe using, interaction.
Clinical pharmacology of calcium channel blockers: classification, action
mechanisms, pharmacodynamic effects, features of pharmacokinetics,
indication for using and contraindications.
Clinical pharmacology of beta-blockers. Mechanism of action, indications,
contraindications, adverse reactions, interactions. Features of clinical
usage of beta-blockers for arterial hypertension and coronary artery
disease. Features of beta-blockers usage at concomitant pathology..
Clinical pharmacology of lipid-lowering drugs: classification, action
mechanism, medicines forms, features of pharmacokinetics, indication for
using and contraindications, dosage, side effects, control of safe using,
interaction. Pleiotropic effects of statines.
Clinical pharmacology of angiotensin-converting enzyme inhibotors:
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30

classification, action mechanisms, pharmacodynamic effects, features of
pharmacokinetics, indication for using and contraindications, interaction,
side effects, doses.
Clinical pharmacology of angiotensin receptors blockers: action
mechanisms, pharmacodynamic effects, features of pharmacokinetics,
indications for using and contraindications, interaction, side effects, doses.
Clinical pharmacology of loop diuretics: action mechanism, indication for
using and contraindications, dosage, side effects, interaction.
Clinical pharmacology of thiazides and thiazide similar diuretics: action
mechanisms, indication for using and contraindications, dosage, side
effects, interaction.
Clinical pharmacology of potassium sparing diuretics: action mechanisms,
indication for using and contraindications, dosage, side effects, interaction.
Clinical pharmacology of antiarrhythmic drugs of I class: classification,
mechanism of antiarrhythmic action, pharmacokinetics, indication for
using and contraindications, side effects, interaction, doses.
Clinical pharmacology of antiarrhythmic drugs of III class: classification,
mechanism of antiarrhythmic action, pharmacokinetics, indication for
using and contraindications, side effects, interaction, doses.
Clinical pharmacology of Н2-histamines receptor blockers: classification,
action mechanism, pharmacokinetics features, pharmacodynamic effects,
indication and contraindications for using, side effects, interaction, dosage.
Clinical pharmacology of antacids: classification, action mechanism,
indication and contraindications for using, side effects, pharmacokinetic
and pharmacodynamic interaction, dosage.
Clinical pharmacology of proton pomp inhibitors: classification, action
mechanism, pharmacokinetics features, indication and contraindications
for using, side effects, interaction, dosage.
Clinical pharmacology of systemic glucocorticoids: classification, action
mechanism, pharmacodynamic effects, indication for using, side effects,
control of safe using, interaction.
Clinical pharmacology of inhailed glucocorticoids in asthma therapy and
chronic obstructive lung diseases: drugs, action mechanism,
pharmacokinetics features, tactics of drug assignment and cancellation,
control of therapy, side effects, dosage.
Clinical pharmacology of broncholytics (2-agonists): mechanisms of
bronchodilatation effect, classification, pharmacokinetics features,
indications for using, contraindications, dosage, side effects, step-by-step
therapy of asthma.
Clinical pharmacology of М-cholinolytics and methylxantines:
mechanisms of bronchodilatation effect, classification, pharmacokinetics
features, indications and contraindications for using, dosage, side effects,
control of therapy effectiveness.

6. Види навчальних занять: лекція, практичне заняття, консультація.
7. Форма навчання: денна.
8. Методи навчання: словесний, пояснювально-демонстраційний.
9. Методи контролю: усний, письмовий, тестовий.
10. Форми підсумкового контролю: підсумковий модульний контроль:( іспит,
диференційний залік та залік)
11. Засоби діагностики успішності навчання: питання для поточного контролю,
задачі, тести.
12. Мова навчання: українська, російська, англійська.
13. Система оцінювання успішності студентів з клінічної фармакології
Система оценки успеваемости студентов по клинической фармакологии
Value system of student’s academic performance in сlinical pharmacology
За кожне заняття студент отримує традиційну оцінку за 5-бальною шкалою,
яка в підсумку конвертується в бали згідно шкали перерахунку традиційних
оцінок у рейтингові бали для дисциплін, що закінчуються ПК, прийнятої
рішенням Вченої Ради ВНМУ протокол № 2 від 28.09.10 р. (таблиця додається).
Максимальна кількість балів за поточну навчальну діяльність студента 120,
мінімальна – 72.
Оцінка за підсумковий контроль перераховується у бали згідно інструкції
оцінювання іспитів та диференційних заліків згідно рішення Вченої Ради ВНМУ
від 27.09.2012 р.
Диференційний залік проводиться на останньому занятті за розкладом.
Оцінка за диференційний залік/ Final control відповідає шкалі:
Оцінка «5» - 80-71 балів/scores
Оцінка «4» - 70-61 балів/scores
Оцінка «3» - 60-50 балів/scores
Шкала оцінювання: національна та ECTS
Сума балів за
Оцінка за національною шкалою
всі види
для заліку
Оцінка для екзамену, курсового
навчальної
ECTS
проекту (роботи),
діяльності/
практики
Total scores
відмінно
180-200
А
170-179,99
В
добре
зараховано
160-169,99
С
141-159,99
D
задовільно
122-140,99
Е
незадовільно з
не зараховано з
FX
можливістю повторного
можливістю

складання

F

незадовільно з
обов’язковим
повторним вивченням
дисципліни

повторного
складання
не зараховано з
обов’язковим
повторним
вивченням
дисципліни

14. Політика курсу
Політика курсу здійснюється згідно Закону«Про вищу освіту» від 01.07.2014№
1556-VII;, Статуту ВНМУ ім. М.І.Пирогова, Правил внутрішнього розпорядку
ВНМУ, Положення про організацію освітнього процесу у ВНМУ ім.
М.І.Пирогова, Кодексу академічної доброчесності, Положення безпеки про
порядок проведення навчання і перевірки знань.
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15. Перелік навчально-методичної літератури
Базова:
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. - Х.: Изд-во "Мегаполис", 2001. - 784 с.
Катцунг Б.Г. Базисная и клиническая фармакология: в 2-х т. Пер. с англ. - М.
- СП-Бином-Невский, Диалект, 1998. - 608 с.
Клиническая фармакология: учеб. / Под ред. В.Г. Кукеса. – 3-е изд., перераб.
и доп. – М.: ГЭОТАР – МЕД, 2004. – 944с.: ил.
Медична рецептура: Навчальний посібник Я.О. Дев’яткіна, Е.Г.Колот,
Р.В.Луценко. - З-о вид . перероб. і доп,- 2013. -104с.
Основи лікарської рецептури : навч. посібник / за ред.. К.А.Посохової,
О.М.Олещук. Тернопіль: ТДМУЮ 2015.-92 с.
Фармакология - Cito! (Фармакология. Логика.): учебник для вузов / Под ред.
С.М. Дроговоз, г. Харьков: СИМ, 2016.-236 с.
Фармакология: ученик для студентов высших учебных заведений: перевод с
укр.и н.ік / Чекман И.С., Горчакова Н.А., Казак Л.И. [и др.]; под ред.. проф..
И.С. Чекмана. Винниця Нова Книга, 2013.-792 с
Фармакологія. Курс лекцій. Наукове видання. - Вінниця: TOB «Нілан ЛТД»,
2016. - 512 с.
Фармакологія: підручник для студ.мед.ф-тів / Чекман І.С., Горчакова Н.О.,
Казак Л.І. та ін., ред.. проф.. І.С. Чекмана. - Вид.4-тє. - Вінниця: Нова Книга,
2017. - 784 с.

10. Чекман І.С., Бобирьов В.М., Кресюн В.Й., Годован В.В., Горчакова Н.О.,
Казак Л.І., - Фармакологія: підручник для студ вищих мед. навч. закладів (2-е
видання). - Вінниця «Нова книга», 2014.-432 с.
11. V.Bobyrov. Pharmacology : textbook / V.Bobyrov, T.Devyatkina, O.Vazhnicha,
V.Khristyuk. - 3rd ml ., updated - Vinnitsya : Nova Knyha, 2015. -520 p.: il.
12. Pharmacology - Cito!: Textbook II Edited by S.M. Drogovoz. - Kharkiv, 2016. 192 p.
Допоміжна:
1. Бобирьов В.М., Мамчур В.Й., Луценко Р.В., Дев’яткіна Т.О., Сидоренко А.Г.,
Хомяк О.В. Методичні рекомендації: Експериментальне вивчення нових
антидепресивних засобів. - 2014. - К.: -40с.
2. Дроговоз С.М., Гудзенко А.П., Бутко Я.А., Дроговоз В.В. Побочное действие
лекарств: учебник-справочник. - Х.:»СИМ», 2011. - 480с.
3. Компендиум 2015 - лекарственные препараты / Под ред. В.Н. Коваленко, А.П.
Викторов. - К.: МОРИОН, 2015.-2240 с.
4. Наказ Міністерства охорони здоров’я України № 360 від 19 липня 2005 р. “Про
порядок виписування рецептів та відпуску лікарських засобів і виробів
медичного призначення з аптек” і з змінами до нього (наказ МОЗ України 11
листопада 2011 року N 777).
5. Нові серцево-судинні лікарські засоби згідно класифікації АТС. Методичні
рекомендації. - К.: ТОВ «Юстон», 2017. -159 с.
6. Фармакология / Под ред. P.H. Аляутдинова. - 4-е изд. перераб. и доп. - М.:
ГЭОТАР, 2013. - 832 с.
7. Фармакотерапия в стоматологии: учебное пособие: перевод с укр./Бобырев
В.Н., Петрова Т.А., Островская Г.Ю., Рябушко Н.Н. - Винница: Нова Книга,
2016. - 392 с.
8. Чекман I.C., Вікторов О.П., Горчакова Н.О. та ін. Нестероїдні протизапальні
препарати:
ефективність,
доступність,
приинятість
для
пацієнта.
Фармаконагляд за безпекою застосування. - Київ: Поліїраф плюс, 2011. -118 с.
9. Pharmacology at your palms: reference book / Drogovoz S.M., Kutsenko T.A. Kharkiv: Nphall,2016,-80 p.
Інформаційні ресурси
1. Сайт кафедри – http://vnmu.edu.ua/
2. Сайт бібліотеки - http://library.vsmu.edu.ua/

