Анотація курсу:
Семестр(и) – 9
Обсяг модуля: загальна кількість годин – 90, із них лекцій – 8, практичних
занять – 38, самостійна робота – 44, кредитів ЄКТС – 3
Лікування людини - це завжди взаємодія двох складових - організму людини та
фармацевтичного препарату. Як з одного боку, так і з другого, можлива значна
кількість факторів, що впливають на результати такої взаємодії.
Отже, саме біофармація - наука, що вивчає вплив ліків на організм людини в
залежності від різних факторів, як із зовнішнього середовища, так і з боку
функціональних систем організму людини. Особливістю цього предмету є те,
що при однакових групах препаратів для лікування умови, в яких вони будуть
діяти, значно відрізняються, перелік цих умов, або зовнішніх та внутрішніх
факторів відносно людини - складає основу предмету.
Предмет знайомить студентів з деякими методами "in vitro" та "in vivo" щодо
визначення впливу основних перемінних фармацевтичних та біологічних
факторів на ступінь вивільнення лікарських речовин з лікарських форм,
швидкість їх всмоктування крізь гістогематичні бар'єри в кров, біологічну
доступність та біоеквівалентність. Викладені сучасні вимоги, що відображені у
державних стандартах України щодо приготування та використання лікарських
засобів.
Навчальна дисципліна "Біофармація" віддзеркалює в максимальній мірі
індивідуальні характеристики пацієнта в процесі його взаємодії із лікарськими
препаратами. В процесі навчання повинна стати найбільша мотивація до
сприйняття та засвоєння матеріалу, оскільки охоплює життєвообумовлені
реальні ситуації.
2. Передреквізити і постреквізити навчальної дисципліни
Передреквізити:
- узагальнює знання, які були одержані студентами при вивченні
основних дисциплін: аптечна технологія лікарських засобів, промислова
технологія лікарських засобів, фармакологія, фармакотерапія, клінічна
фармація та ін.
- базується на вивченні студентами біофізики, фізичних та фізикохімічних методів аналізу; вищої математики; неорганічної, аналітичної,
біологічної, фізичної та колоїдної хімій; нормальної фізіології; анатомії
людини; патологічної фізіології з основами патологічної анатомії
Постреквізити: закладає основи для вивчення студентами клінічної
фармації і фармакотерапії та формування умінь застосовувати знання з
фармакології в майбутній професійній діяльності
3. Мета курсу: засвоєння здобувачами вищої освіти основних етапів створення
нових високоефективних лікарських засобів та удосконалення існуючих з
метою підвищення їх терапевтичної активності та зменшення їх негативної дії
на організм,
оволодіння знаннями визначення біологічної доступності

лікарських засобів різними методами, вивчення впливу фармацевтичних
чинників на терапевтичну ефективність лікарських засобів, що дає можливість
більш повно реалізувати науково-творчий потенціал у майбутніх
спеціалістів.
4. Результати навчання дисципліни:
В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
- основні задачі біофармацевтичних досліджень на сучасному етапі та
їх роль для практичної охорони здоров’я ;
- значення біофармації при розробці складу і технології лікарських засобів;
- біофармацевтичні чинники і та їх вплив на терапевтичну ефективність
ліків;
- біофармацевтичну класифікацію лікарських засобів;
- методи дослідження фармацевтичної і біологічної доступності з різних
лікарських форм;
- основну
апаратуру,
яка
використовується
для
визначення
фармацевтичної і біологічної доступності лікарських засобів;
- механізми вивільнення лікарських речовин із твердих лікарських
форм швидкого вивільнення і з модифікованим вивільненням;
- критерії оцінки якості лікарських форм (хімічні, фізико-хімічні,
біологічні, а також додаткові для кожної лікарської форми);-значення
дослідження фармацевтичної і біологічної доступності;
- кореляцію умов досліджень in vitro з умовами іn vivo.
вміти:
• володіти і користуватися необхідної нормативною документацією і
довідковою літературою;-визначати і обгрунтовувати спосіб
приготування, шлях введення і особливості застосування лікарських
препаратів;
• стандартизувати
лікарську
форму
за
фармацевтичними
(технологічними та аналітичними) параметрами і знати вимоги щодо
безпечності і ефективності лікарських препаратів;
• прогнозувати можливу взаємодію лікарських препаратів при їх
одночасному призначенні;
• вміти визначати фармацевтичну і біологічну доступність лікарських
засобів різними методами;
• будувати
криві
динаміки
вивільнення
досліджуваних
препаратів
в
залежності
від
різних біофармацевтичних
чинників;
• проводити розрахунки біодоступності, константи елімінації і періоду
напіввивільнення речовин із різних лікарських форм.

здатен продемонструвати: знання і практичні навички з дисципліни
володіти навичками: вибору найбільш ефективного та безпечного ЛЗ;
самостійно вирішувати: питання обґрунтовування складу та технології нових
лікарських засобів та удосконалення існуючих з використанням сучасних
допоміжних речовин, нових технологій, шляхом підвищення їх ефективності
та зменшення побічної дії на організм

5. Зміст дисципліни
Тематика практичних занять для студентів 5 курсу
Subjects of practical employment for the students of 5 courses
№
Назва теми практичного заняття
Годин
п/п
The name of a theme of practical employment
Hours
1 Введення в біофармацію, основні поняття та терміни. Фармацевтичні
2
фактори ЛЗ
Introduction to Biopharmacy. Basic concepts and terminology
2 Вплив фармацевтичних факторів на біодоступність ЛЗ
2
Influence of pharmaceutical factors on the drugs pharmacokinetics
3 Вплив шляхів введення на біодоступність ЛЗ. Особливості застосування
2
ЛЗ при пероральному, ректальному шляхах введення, на шкірі та слизових
оболонках
Influence of pharmaceutical factors on bioavailability of drugs. The concept of
bioequivalence of drugs. The concept of liquid, solid and soft dosage forms.
Features of the pharmacokinetics and pharmacodynamics of oral and rectal use
Features of using of drugs in the skin and mucous membranes
4 Особливості застосування ЛЗ при аерозольних шляхах доставки
2
Features of the pharmacokinetics and pharmacodynamics of drugs in aerosol
delivery routes
5 Види
взаємодії
ЛЗ
–
фармацевтична,
фармакокінетична,
2
фармакодинамічна. Вплив взаємодії ЛЗ на їх біодоступність
Types of drugs interaction - pharmaceutical, pharmacokinetic,
pharmacodynamic, physiological. Effect of interaction of drugs on their
bioavailability.
6 Комбіновані ЛЗ та принципи їх застосування
2
Combined drugs and principles of their usage
7 Взаємодія ЛЗ з їжею
2
The interaction between food and drugs.
8 Вплив захворювань внутрішніх органів на фармакокінетику ЛЗ
2
Effect of internal diseases on the pharmacokinetics of drugs.
9 Вплив вікових змін в організмі людини на фармакокінетику та
2
фармакодинаміку ЛЗ

10
11
12
13
14

15
16
17

18

№

1.

2.
3.

The influence of age changes in human body on the pharmacokinetics and
pharmacodynamics of drugs.
Особливості застосування ЛЗ при вагітності
Features of the use of drugs in pregnancy
Особливості застосування ЛЗ під час лактації
Features of the use of drugs during lactation
Особливості застосування ЛЗ в дитячому віці
Features of the use of drugs during infancy.
Особливості фармакокінетики ЛЗ при надлишковій масі тіла
Features of pharmacokinetics at obesity.
Вплив алкоголю на фармакокінетику та фармакодинаміку ЛЗ
The effects of alcohol on the pharmacokinetics and pharmacodynamics of
drugs.
Вплив тютюнопаління на фармакокінетику та фармакодинаміку ЛЗ
The influence of smoking on biotransformation of drugs in humans.
Вплив наркоманії на фармакокінетику та фармакодинаміку ЛЗ
The influence of drug addiction on biotransformation of drugs in humans.
Вплив біоритмів організму людини на ефективність ЛЗ
The influence of external environmental factors - climate, weather conditions,
biorhythms and chronobiology – on the pharmacokinetics of drugs.
Взаємодія ЛЗ із фітопрепаратами
Phytomedications, their interaction with drugs
Підсумковий контроль/Final control
Самостійна робота / Home work
Підготовка до практичних занять, підготовка до складання підсумкового
контролю / Preparation for pass of the final control.
Аудиторна робота / Classroom work
Самостійна робота / Independent work
Лекції / Lectures
• Всього. • At all.

Тематика лекцій / Topic of lectures
Тема лекції
Кількість
Topic of lectures
годин
Duration
Вплив тютюнопаління та наркоманії на
біотрансформацію ліків
Impact of smoking and drug addiction on
biotransformation of drugs
Особливості біотрансформації ЛЗ в геріатрії
Features ofbiotransformation ofdrugsin geriatrics
Вплив захворювань серцево-судинної системи
на фармакокінетику ліків

2
2
2
2
2

2
2
2

2
2
44

38
44
8
90

Лектор
Lector

2

проф. Яковлева О.О.
As. prof, PhD
Doroshkevych I.O.

2

проф. Яковлева О.О.
As. prof, PhD
Doroshkevych I.O.
доц. Стопінчук О.В.
As. prof, PhD

2

4.

Effect of diseases of the cardiovascular system on
the drugs pharmacokinetics
Особливості
фармакокінетики
ЛЗ
при
надлишковій масі тіла
Features of pharmacokinetics at overweight

Doroshkevych I.O.
2

доц. Коновалова Н.В.
As. prof, PhD
Doroshkevych I.O.

Перелік тем для самостійної роботи студентів
/ Самостоятельная работа /Homework

№
п/п

№
Тема
п/п
1. Підготовка до практичних занять
2. Підготовка до підсумкового модульного контролю
3. Підготовка рефератів за індивідуальним завданням
РАЗОМ

1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.
11.

Кількість
годин
36
5
3
44

Перелік питань для підсумкового контролю – диференційного заліку
для студентів 5 курсу фармацевтичних факультетів
Питання
Поняття про критичні періоди під час розвитку вагітності та вплив на них
медикаментозної терапії. Принципи призначення ЛЗ вагітним.
Поняття про ембріотоксичну, тератогенну та фетотоксичну дію лікарських засобів.
Категорії FDA для лікарських засобів (А, В, С, D, X) та приклади негативної дії ліків.
Фактори, що визначають особливості фармакокінетики ЛЗ під час вагітності:
порушення функції нирок, вплив на метаболізм ЛЗ, зміна печінкової гемодинаміки,
збільшення об’єму розподілу ЛЗ, зменшення транспортних білків крові.
Поняття про плаценту – як унікальний орган, що впливає на метаболізм ліків. Вплив
різних фізико-хімічних факторів на проникливість ЛЗ через плаценту (іонізація,
хімічна структура, ліпофільність, ступінь розвитку плаценти).
Основні механізми переходу ліків з плазми крові в молоко: дифузія, піноцитоз,
апікальна секреція. Залежність концентрації ЛЗ в молоці матері від іонізації ліків,
ліпофільності, зв’язку з білками плазми.
Негативні впливи ліків на організм дитини при тривалому застосуванні препаратів у
матерів-годувальниць. Медикаменти, що протипоказані під час годування дитини.
Правила застосування фармакотерапії у матерів-годувальниць.
Зміни фармакокінетики ЛЗ при старінні на етапах всмоктування, розподілу,
метаболізму та екскреції. Загальні вимоги до фармакотерапії осіб похилого та
старечого віку.
Анатомо-фізіологічні передумови хвороб дихання в геронтології. М-холінолітики як
препарати першого ряду в лікуванні ХОЗЛ. Метилксантини – препарати резерву у осіб
похилого віку.
Теорії патогенезу атеросклерозу, маркери перебудови судин при атеросклерозі.
Нормативи ліпідного спектру крові, цільові дози холестерину у осіб похилого віку.
Особливості перебігу гіпертонічної хвороби в геріатрії. Особливості фармакотерапії,
переваги комбінованої фармакотерапії гіпертонічної хвороби в геріатрії.
Етіологічні та патогенетичні механізми хронічної серцевої недостатності. Основні
клінічні особливості перебігу хронічної серцевої недостатності, діагностика

12.

13.

14.

15.

16.
17.
18.

19.

20.

21.
22.
23.
24.
25.

26.
27.
28.

29.

30.

(інструментальні методи та їх інформативність).
Механізми порушення всмоктування при хронічної серцевої недостатності при
пероральному прийомі препаратів. Вплив хронічної серцевої недостатності на
транспорт і розподіл лікарської речовини. Механізми порушення цих етапів
фармакокінетики.
Вплив хронічної серцевої недостатності на біотрансформацію ліків. Механізми
порушення біотрансформації та елімінації ліків при ХСН. Корекція дози препаратів в
залежності від особливостей фармакокінетики при ХСН.
Фактори, що можуть негативно впливати на функціональний стан нирок - фізіологічні
та патологічні, нефротоксичність ліків. Поняття про кліренс лікарських речовин, види
кліренсу. Особливості призначення лікарських засобів у хворих з нирковою
недостатністю.
Фактори, що можуть негативно впливати на функціональний стан печінки фізіологічні та патологічні, гепатотоксичність ліків, діагностичні критерії, Поняття про
кліренс лікарських речовин, види кліренсу. Особливості призначення лікарських
засобів у хворих з печінковою недостатністю.
Фізіологічні особливості аерозольного шляху введення. Класифікація різних систем
доставки. Вимоги до ідеального інгалятора.
Переваги та недоліки дозованих аерозольних інгаляторів – з фреоном та безфреонових.
Принципи дії, переваги та недоліки різних поколінь сухопорошкових інгаляторів.
Аерозольна фармакотерапія обструктивного синдрому - інгаляційні β2-агоністи
короткої та тривалої дії, інгаляційні глюкокортикостероїди, комбіновані інгаляційні
ЛЗ.
Паління як світова проблема для людства. Статистика щодо паління серед різних груп
населення. Токсичні та канцерогенні фактори тютюнового диму. Поняття про пасивне
паління.
Патофізіологія дихальної, нервової, серцево-судинної систем та шлунково-кишкового
тракту на тлі паління, механізми токсичності, негативні впливи тютюнового диму.
Вплив тютюнопаління на біофармацію ЛЗ.
Особливості тютюнопаління при вагітності, негативні впливи тютюнового диму на
матір та дитину.
Фактори та діагностика тютюнової залежності. Фармакотерапія тютюнової залежності
- групи препаратів замісної та аверсійної терапії.
Поліморбідність при наркоманії та шляхи її діагностики.
Вплив наркотиків на фармакокінетику та фармакодинаміку лікарських засобів.
Небезпечні комбінації ліків при наркоманії.
Розповсюдженість алкоголізму та загроза здоров’ю нації в Україні. Регламентуючі
нормативи безпечного вживання алкоголю. Гепатотоксичні дози алкоголю, статеві
відмінності. Психологічні аспекти вживання алкоголю.
Патогенез та клінічні форми алкогольної хвороби печінки. Особливості
біотрансформації ліків при алкоголізмі. Взаємодія етанолу з лікарськими засобами.
Ферменти детоксикації етанолу. Гепатотоксичні варіанти взаємодії етанолу з ліками.
Корекція метаболічної функції печінки гепатопротекторами.
Основні фактори, що мають значення при взаємодії ліків і їжі. Шляхи можливого
впливу їжі на фармакологічні властивості ліків. Вплив рідини, якою запивають
медикаменти, на їх всмоктування та біодоступність
Одночасний прийом інгібіторів моноамінооксидази та їжі, багатої на тирамін, можливі
ускладнення та шляхи їх попередження.
Продукти багаті на гістамін, механізм виникнення алергічних та псевдоалергічних
реакцій.
Зміна ефектів ліків (антикоагулянтів) при одночасному застосуванні продуктів, що
містять велику кількість вітаміну К. Вплив їжі з великим вмістом вітаміну В6 на
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32.

33.
34.

35.
36.
37.
38.
39.

біотрансформації ліків, що використовуються для лікування паркінсонізму.
Особливості фармакокінетики и фармакодинаміки лікарських засобів при одночасному
прийомі з жирною їжею, пектинами, грейпфрутовим соком. Значення рекомендацій
провізора та лікаря відносно застосування ліків з харчовими продуктами з метою
підвищення ефективности фрмакотерапії.
Визначення поняття надлишкова маса тіла та ожиріння. Класифікація ожиріння за
індексом маси тіла (ІМТ). Фактори, що сприяють ожирінню. Перелік лікарських
засобів, що збільшують масу тіла.
Зв’язок ожиріння з іншими захворюваннями внутрішніх органів
Функція жирової тканини, механізми регуляції апетиту, гормональна регуляція
ліпідного обміну Регуляція функції апетиту та насичення в ЦНС, роль лептину при
ожирінні
Вплив ожиріння на фармакокінетику лікарських засобів. Препарати, які потребують
особливої уваги при призначенні у хворих на ожиріння
Фармакологічна корекція ожиріння: препарати, механізми їх дії, показання, побічні
реакції, взаємодія з іншими лікарськими засобами.
Анатомо-фізіологічні особливості дитячого віку. Відмінності і особливості
фармакокінетики ліків у дітей .
Особливості дозування ЛЗ в , формули для визначення доз лікарських засобів у дітей.
Групи лікарських засобів,застосування яких у дітей заборонено. Можливі негативні
наслідки застосування цих ліків у дітей.

№
п/п

QUESTIONS
for the differential credit preparing
on the subject «BIOPHARMACY»
for the 5th year students of pharmaceutical faculty
QUESTIONS

1.

The concept of critical periods during pregnancy and their impact on drug therapy.
Principles of prescribing drugs to pregnant women.
The concept of embryotoxic, teratogenic and fetotoxic effects of drugs. FDA drug
categories (A, B, C, D, X) and examples of drug negative effects.
Factors determining the pharmacokinetics of drugs during pregnancy: impaired renal
function, effects on drugs metabolism, alteration of hepatic hemodynamics, increased
volume of drugs distribution, decrease in blood transport proteins.
The concept of placenta is a unique organ that affects the metabolism of drugs. Influence of
various physicochemical factors on the permeability of drugs through the placenta
(ionization, chemical structure, lipophilicity, degree of development of the placenta).
The main mechanisms of drug transfer from blood plasma to milk: diffusion, pinocytosis,
apical secretion. Dependence of the concentration of drugs in the mother's milk on drug
ionization, lipophilicity, plasma protein binding.
Negative effects of drugs on the child's body with long-term use of drugs at lactation.
Medicines that are contraindicated while feeding your baby. Rules for the use of
pharmacotherapy at lactation.
Changes in the pharmacokinetics of drugs during aging at the stages of absorption,
distribution, metabolism and excretion. General requirements for pharmacotherapy for the
elderly people.
Anatomical and physiological background of respiratory diseases in gerontology. Mcholinolytics as first-line drugs in the treatment of COPD. Methylxanthines are drugs of
reserve in the elderly.
Theories of pathogenesis of atherosclerosis, markers of vascular remodeling in
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atherosclerosis. Norms of blood lipid spectrum, target doses of cholesterol in the elderly.
Features of the course of hypertension in geriatrics. Features of pharmacotherapy, benefits
of combination pharmacotherapy of hypertension in geriatrics.
Etiological and pathogenetic mechanisms of chronic heart failure. The main clinical features
of the course of chronic heart failure, diagnosis (instrumental methods and their
informativeness).
Mechanisms of impaired absorption in chronic heart failure with oral administration of
drugs. Impact of chronic heart failure on the transport and distribution of the drug.
Mechanisms of disruption of these stages of pharmacokinetics.
Impact of chronic heart failure on drug biotransformation. Mechanisms of disruption of
biotransformation and elimination of drugs in CHF. Dose adjustment of drugs depending on
features of pharmacokinetics in CHF.
Factors that can adversely affect the functional state of the kidneys - physiological and
pathological, nephrotoxicity of drugs. The concept of drug clearance, types of clearance.
Features of prescribing drugs in patients with renal insufficiency.
Factors that can adversely affect the functional state of the liver - physiological and
pathological, hepatotoxicity of drugs, diagnostic criteria, the concept of drug clearance,
types of clearance. Peculiarities of prescribing drugs in patients with hepatic insufficiency.
Physiological features of the aerosol route of administration. Classification of different
delivery systems. Requirements for the perfect inhaler.
Advantages and disadvantages of metered-dose aerosol inhalers - with freon and freon.
Principles of action, advantages and disadvantages of different generations of powder
inhalers.
Aerosol pharmacotherapy for obstructive syndrome - short- and long-acting inhaled β2agonists, inhalation glucocorticosteroids, combined inhalation drugs.
Smoking is a global problem for humanity. Smoking statistics among different population
groups. Toxic and carcinogenic factors of tobacco smoke. The concept of secondhand
smoke.
Pathophysiology of the respiratory, nervous, cardiovascular and gastrointestinal tracts on
smoking background, toxicity mechanisms, negative effects of tobacco smoke. The effect of
tobacco smoking on the biopharmacy of drugs.
Features of smoking during pregnancy, negative effects of tobacco smoke on mother and
baby.
Factors and diagnosis of tobacco dependence. Tobacco dependence pharmacotherapy - a
group of drugs for substitution and aversion therapy.
Polymorbidity in drug addiction and ways of its diagnosis.
Impact of drugs on pharmacokinetics and pharmacodynamics of drugs. Dangerous drug
combinations in addiction.
The prevalence of alcoholism and the threat to the health of the nation in Ukraine.
Regulatory rules for safe use of alcohol. Hepatotoxic doses of alcohol, sex differences.
Psychological aspects of alcohol consumption.
Pathogenesis and clinical forms of alcoholic liver disease. Features of biotransformation of
drugs in alcoholism. Interaction of ethanol with drugs.
Ethanol detoxification enzymes. Hepatotoxic variants of ethanol-drug interaction.
Correction of liver metabolic function by hepatoprotectors.
The main factors that matter in the interaction of medicine and food. Ways of possible effect
of food on the pharmacological properties of drugs. Influence of the drug-absorbing fluid on
their absorption and bioavailability
Simultaneous administration of monoaminoox inhibitors
The concept of critical periods during the development of pregnancy and their impact on
drug therapy. Principles of prescribing drugs to pregnant women.
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The concept of embryotoxic, teratogenic and fetotoxic effects of drugs. FDA drug
categories (A, B, C, D, X) and examples of drug negative effects.
Factors determining the pharmacokinetics of drugs during pregnancy: impaired renal
function, effects on drugs metabolism, alteration of hepatic hemodynamics, increased
volume of drugs distribution, decrease in blood transport proteins.
The concept of placenta is a unique organ that affects the metabolism of drugs. Influence of
various physicochemical factors on the permeability of drugs through the placenta
(ionization, chemical structure, lipophilicity, degree of development of the placenta).
The main mechanisms of drug transfer from blood plasma to milk: diffusion, pinocytosis,
apical secretion. Dependence of the concentration of drugs in the mother's milk on drug
ionization, lipophilicity, plasma protein binding.
Negative effects of drugs on the child's body with long-term use of drugs in nursing
mothers. Medicines that are contraindicated while feeding your baby. Rules for the use of
pharmacotherapy in nursing mothers.
Changes in the pharmacokinetics of drugs during aging at the stages of absorption,
distribution, metabolism and excretion. General requirements for pharmacotherapy for the
elderly and elderly.
Anatomical and physiological background of respiratory diseases in gerontology. Mcholinolytics as first-line drugs in the treatment of COPD. Methylxanthines are drugs of
reserve in the elderly.
Theories of pathogenesis of atherosclerosis, markers of vascular remodeling in
atherosclerosis. Norms of blood lipid spectrum, target doses of cholesterol in the elderly.
Features of the course of hypertension in geriatrics. Features of pharmacotherapy, benefits
of combination pharmacotherapy of hypertension in geriatrics.

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 контроль: (диф.залік)
11. Засоби діагностики успішності навчання: питання для поточного
контролю, задачі, тести.
12. Мова навчання: українська, англійська.
13. Система оцінювання успішності студентів з біофармації
Value system of student’s academic performance in biopharmacy
За кожне заняття студент отримує традиційну оцінку за 5-бальною
шкалою.
На останньому занятті проводиться ПК-диференційний залік. Бали за
поточну навчальну діяльність студента виставляються шляхом перерахунку
традиційних оцінок у рейтингові 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 – диференційний залік 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 відповідає шкалі:
Оцінка «5» - 80-71 балів
Оцінка «4» - 70-61 балів
Оцінка «3» - 60-50 балів

Сума балів за
всі види
навчальної
діяльності
180-200
170-179,99
160-169,99
141-159,99
122-140,99

Шкала оцінювання: національна та ECTS
Оцінка за національною шкалою
для заліку
ОцінкаECTS для екзамену,
курсового проекту
(роботи), практики
відмінно
А
В
добре
зараховано
С
D
задовільно
Е
не зараховано з
незадовільно з
можливістю
можливістю
FX
повторного
повторного складання
складання
не зараховано з
незадовільно з
обов’язковим
обов’язковим
повторним
F
повторним вивченням
вивченням
дисципліни
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.
15. Перелік навчально-методичної літератури
Базова
1. Биофармация: Учеб. Для студ. Фар мац. вузов и фак. / А.И. Тихонов, Т.Г. Ярных,
И.А. Зупанец и др.; Под ред. А.И. Тихонова. – Х.: Изд-во НФаУ; Золотые страницы, 2003. –
240 с.

2. 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.
3. Клиническая фармакология: учеб. / Под ред. В.Г. Кукеса. – 3-е изд., перераб. и доп.
– М.: ГЭОТАР – МЕД, 2004. – 944с.: ил.
4. Клінічна фармакологія: підруч. для студ. внз: в 2 т. / С.В. Нальотов, І.А. Зупанець,
Т.Д. Бахтєєва та ін.; за ред. І.А. Зупанця, С.В. Нальотова, О.П. Вікторова. – Х.: Вид-во НФаУ:
Золоті сторінки, 2007. – Т. 1. – 348 с.
5. Клінічна фармакологія: підруч. для студ. внз: в 2 т. / С.В. Нальотов, І.А. Зупанець,
Т.Д. Бахтєєва та ін.; за ред. І.А. Зупанця, С.В. Нальотова, О.П. Вікторова. – Х.: Вид-во НФаУ:
Золоті сторінки, 2007. – Т. 2. – 312 с.
6. Клінічна фармація (фармацевтична опіка) : підруч. для студ. вищ. мед. (фармац.)
навч. закл. / І.А. зупанець, В.П. Черних, Т.С. Сахарова та ін.; за ред. В.П. Черних,
І.А. Зупанця. — Х.: НФаУ : Золоті сторінки, 2011. — 704 c.
7. Клінічна фармакологія : підручник / за ред. О.Я. Бабака, О.М. Біловола,
І.С. Чекмана. — К. : Медицина, 2010. — 774 с.
8. Медична рецептура: Навчальний посібник Я.О. Дев’яткіна, Е.Г.Колот, Р.В.Луценко.
- З-о вид . перероб. і доп,- 2013. -104с.
9. Основи лікарської рецептури : навч. посібник / за ред.. К.А.Посохової, О.М.Олещук.
Тернопіль: ТДМУЮ 2015.-92 с.
10. Фармакология - Cito! (Фармакология. Логика.): учебник для вузов / Под ред. С.М.
Дроговоз, г. Харьков: СИМ, 2016.-236 с.
11. 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
12. Фармакологія. Курс лекцій. Наукове видання. - Вінниця: TOB «Нілан ЛТД», 2016. 512 с.
13. 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.
14. Фармацевтическая опека: атлас / И.А.Зупанец, В.П. Черных, С.Б. Попов и др.; под
ред. И.А. Зупанца, В.П. Черныха. 2-е изд. Перераб. – Киев: Фармацевт Практик, 2007. –
146 с.
15. 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.
16. V.Bobyrov. Pharmacology : textbook / V.Bobyrov, T.Devyatkina, O.Vazhnicha,
V.Khristyuk. - 3rd ml ., updated - Vinnitsya : Nova Knyha, 2015. -520 p.: il.
17. 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, прийнятність 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.

14. Інформаційні ресурси
1. Сайт кафедри – http://vnmu.edu.ua/
2. Сайт бібліотеки - http://library.vsmu.edu.ua/

Обговорено та рекомендовано на засіданні кафедри клінічної
фармації та клінічної фармакології ВНМУ ім. М.І. Пирогова
Протокол № _1_ від _28__ ____08___ 2020_ року

