1. Анотація курсу:
Семестр(и) – 9
Обсяг модуля: загальна кількість годин – 30, із них лекцій – 6, практичних
занять – 20, самостійна робота – 4, 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.
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: закладає
основи формування уявлень
застосовувати загальні принципи медикаментозної терапії
захворювань, синдромів і окремих їх проявів.

та умінь
основних

3. Мета курсу: навчити майбутнього лікаря основам ефективної та безпечної
індивідуалізованої
фармакотерапії
шляхом
оволодіння
знаннями
фармакокінетики та фармакодинаміки, взаємодії та побічної дії основних груп
лікарських засобів (ЛЗ), їх зміни при патології різних органів і систем та
раціональному вибору ЛЗ при різних захворюваннях.

4. Результати навчання дисципліни:
знати:
особливості системи фармакологічного нагляду в Україні. Зміст основних
регламентуючих
документів
МОЗ
України
з
питань
здійснення
фармакологічного нагляду в Україні, джерела інформації про побічну дію ЛЗ;
- основні принципи проведення фармакокінетичних досліджень і моніторингу
спостереження за концентрацією ЛЗ;
- основні фармакокінетичні параметри ЛЗ, їх динаміку при різній патології, в
залежності від віку, в період вагітності та лактації;
- фармакодинамічні ефекти основних груп ЛЗ;
- особливості та основні види взаємодії препаратів; методи оцінки клінічної
ефективності застосування основних груп ЛЗ;
- побічну дію найбільш розповсюджених ЛЗ, способи профілактики і корекції;
- особливості ведення історій хвороб та листів призначень хворих,
спостереженням за динамікою захворювання. При проведенні курації кожний
студент здійснює індивідуальний контроль за ефективністю та безпекою
призначеної фармакотерапії. Кооперації в стосунках між студентом, хворим,
викладачем забезпечують виживання набутих знань та придбання практичних
навичок.
вміти :
дотримуватись правил етики та деонтології, вирішувати комплекс задач,
пов’язаних із взаєминами лікаря, клінічного фармацевта і хворого;
аналізувати
результати
спостережень
фармакокінетики
та
фармакодинаміки ЛЗ;
вибирати необхідний комплекс методів спостереження для оцінки
фармакодинамічних ефектів ЛЗ і інтерпретувати отримані дані або вибирати
методи адекватного контролю за ефективністю та безпекою лікування;
передбачити ризик розвитку побічної дії ЛЗ;
заповнювати карту-повідомлення (форма 137/о) про побічну дію
лікарських засобів;
проводити адекватний вибір та призначати найбільш ефективні та
безпечні ЛЗ;
визначати оптимальний режим дозування, вибирати лікарську форму,
кратність та тривалість введення ЛЗ.
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
№ теми

З м і с т теми

1

Введення в клінічну фармакологію.

К-ть
аудит.
годин
2

Визначення предмету «клінічна фармакологія». Методи контролю
ефективності і безпеки застосування різних лікарських засобів. Шляхи
введення, розподіл, біотрансформація, виведення лікарських засобів.
Механізм дії лікарських речовин, їх фармакологічні ефекти та зміни стану
функцій організму у відповідь на вплив лікарських препаратів.
Взаємодія лікарських засобів (ЛЗ).
Визначення клінічної фармакології як предмету, розділи клінічної
фармакології. Фактори, що впливають на клінічну ефективність ліків.
Принципи контролю ефективності та безпеки застосування ЛЗ. Взаємодія ЛЗ
на етапах фармакокінетики (ФК).
Знайомство з протоколом по вивченню ефективності та безпеки застосування
ЛЗ.
Небажані реакції ЛЗ.
Основні види побічних реакцій лікарських засобів. Лікарська алергія.
Класифікація побічних реакцій лікарських засобів, прояви, профілактика.
Поняття про медикаментозну алергію, механізми розвитку, прояви,
профілактика. Лікарські засоби-анафілактогени.
Принципи реєстрації побічних реакцій на ЛЗ.
2
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Клінічна фармакологія нестероїдних протизапальних ЛЗ (НПЗЗ).
Механізм дії, фармакодинамічні ефекти, класифікація, особливості ФК
препаратів різних груп, побічні реакції, контроль ефективності та безпеки.
Клініко-біофармацевтичні підходи до вибору препарата, лікарської форми,
режиму дозування при різних захворюваннях. Клінічно значимі варіанти
взаємодії.
Клінічна фармакологія глюкокортикоїдів (ГК) – системних та місцевих.
Механізм протизапальної дії ГК, класифікація, особливості ФК місцевих та
системних ГК, побічні реакції (місцеві та системні), контроль ефективності та
безпеки. Клініко-біофармацевтичні підходи до вибору препарата, лікарської
форми, режиму дозування при різних захворюваннях. Клінічно значимі
варіанти взаємодії.
Клінічна фармакологія інгаляційних ГК.
Клінічна фармакологія антибактеріальних ЛЗ.
Загальні принципи антибактеріальної (АБ) терапії. Клінічна
фармакологія бета-лактамних АБ.
Поняття позалікарняної та нозокоміальної інфекції, стартових та резервних
АБ, ескалаційної та деескалаційної АБ-терапії, факторів, що впливають на
вибір АБ. Критерії ефективності та безпеки АБ-терапії.
Бета-лактамні АБ: класифікація, спектр дії, особливості ФК препаратів
окремих груп, побічні реакції. Клініко-біофармацевтичні підходи до вибору
препарата, шляху введення та режиму дозування. Контроль ефективності та
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безпеки застосування. Клінічно значимі варіанти взаємодії.
Клінічна фармакологія АБ, що впливають на внутрішньоклітинну
інфекцію
Макроліди, фторхінолони, тетрацикліни: класифікація, спектр дії,
особливості ФК препаратів окремих груп, побічні реакції. Клінікобіофармацевтичні підходи до вибору препарата, шляху введення та режиму
дозування. Контроль ефективності та безпеки застосування. Клінічно значимі
варіанти взаємодії.
Клінічна фармакологія АБ різних груп.
Глікопептиди,
лінкозаміди,
аміноглікозиди,
група
ріфампіцину,
хлорамфенікол: класифікація, спектр дії, особливості ФК препаратів окремих
груп, побічні реакції. Клініко-біофармацевтичні підходи до вибору препарата,
шляху введення та режиму дозування. Контроль ефективності та безпеки
застосування. Клінічно значимі варіанти взаємодії
Клінічна фармакологія антимікробних препаратів різних груп.
Сульфаніламіди, нітрофурани, похідні 8-оксихіноліну, нітроімідазоли:
класифікація, спектр дії, особливості ФК препаратів окремих груп, побічні
реакції. Клініко-біофармацевтичні підходи до вибору препарата, шляху
введення та режиму дозування. Контроль ефективності та безпеки
застосування. Клінічно значимі варіанти взаємодії.
Клінічна фармакологія бронхолітиків.
Бета-агоністи, М-холінолітики, метилксантини: принципи класифікації,
механізм дії, особливості ФК препартів кроткої та тривалої дії. Побічні
реакції препаратів, контроль ефективності та безпеки застосування. Клінікобіофармацевтичні підходи до вибору препарата, лікарської форми, режиму
дозування при різних бронхообструктивних захворюваннях. Клінічно значимі
варіанти взаємодії.
Клінічна
фармакологія
антигіпертензивних
препаратів
(бетаадреноблокаторів, антагоністів кальцію, інгібітори АПФ, діуретики,
сартани). Механізм дії, фармакодинамічні ефекти, класифікація, особливості
ФК ліпофільних та гідрофільних препаратів, бета-адреноблокаторів зі
спеціальними властивостями. Побічні реакції селективних та неселективних
препаратів, бета-адреноблокаторів з внутрішньою симпатоміме-тичною
активністю, контроль ефективності та безпеки. Клініко-біофармацевтичні
підходи до вибору препарата, лікарської форми, режиму дозування при різних
захворюваннях серцево-судинної системи: ІХС, гіпертонічній хворобі. Тактика
призначення бета-адреноблокаторів при ХСН. Клінічно значимі варіанти
взаємодії. Механізм дії, фармакодинамічні ефекти, класифікація, особливості
ФК препаратів різних груп, побічні реакції, контроль ефективності та безпеки.
Клініко-біофармацевтичні підходи до вибору препарата, лікарської форми,
режиму дозування при ІХС та гіпертонічній хворобі. Клінічно значимі
варіанти взаємодії.
Механізм дії, фармакодинамічні ефекти, класифікація, особливості ФК
препаратів різних груп, побічні реакції, контроль ефективності та безпеки.
Клініко-біофармацевтичні підходи до вибору препарата, лікарської форми,
режиму дозування при гіпертонічній хворобі та ХСН. Клінічно значимі
варіанти взаємодії.
Клінічна фармакологія транквілізаторів та снодійних
Сучасні уявлення про класифікацію, причини виникнення, механізм розвитку
тривожних станів. Класифікація транквілізаторів, механізм дії, показання до
застосування, побічні реакції. Контроль ефективності та безпеки
застосування.
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Клінічно значимі варіанти взаємодії транквілізаторів. Сучасні поняття про
механізми та причини порушення сну, поняття інсомії. Класифікація, механізм
дії, показання та протипоказання снодійних засобів. Контроль ефективності та
безпеки застосування снодійних засобів. Клінічно значимі варіанти взаємодії.
Клінічна фармакологія антидепресантів.
Сучасні уявлення про механізми розвитку депресій та шляхи
медикаментозної терапії. Класифікація антидепресантів, механізми дії, покази
до призначення, особливості ФК препаратів окремих груп (ТАД, інгібіторів
МАО, селективних інігібіторів зворотнього захвату серотоніну), побічні
реакції. Клініко-біофармацевтичні підходи до вибору препарата, шляху
введення та режиму дозування. Контроль ефективності та безпеки
застосування. Клінічно значимі варіанти взаємодії.
8 Клінічна фармакологія психостимуляторів
Класифікація психостимулюючих засобів. Механізми дії, основні
фармакологічні ефекти. Особливості ФК препаратів окремих груп, побічні
реакції. Клініко-біофармацевтичні підходи до вибору препарата, шляху
введення та режиму дозування. Контроль ефективності та безпеки
застосування. Клінічно значимі варіанти взаємодії. Особливості призначення в
дитячому віці.
9 Клінічна фармакологія наркотичних лікарських засобів
Класифікація наркотичних засобів. Механізми дії, основні фармакологічні
ефекти. Особливості ФК препаратів окремих груп, побічні реакції. Клінікобіофармацевтичні підходи до вибору препарата, шляху введення та режиму
дозування. Контроль ефективності та безпеки застосування. Клінічно значимі
варіанти взаємодії. Особливості токсичної дії наркотичних лікарських засобів
на організм людини, основні зміни серцево-судинної системи, шлунковокишкового тракту, дихальної системи, сечовидільної системи.
10 Диференціальний залік

Тематика лекцій для медичних факультетів
№
п/п
2.
3.
4.

Тема лекції
Клінічна фармакологія антибіотиків
окремих груп
Клінічна фармакологія НПЗЗ
Клінічна фармакологія антидепресантів

К-сть
годин
2

доц. Семененко С.І.

2
2

доц. Барало Р.П.
доц. Семененко С.І.

Викладачі

Перелік тем для самостійної роботи студентів
№
п/п
1.
5.

Тема
Підготовка до практичних занять
Підготовка до підсумкового контролю
РАЗОМ

Кількість годин
2
2
4

2

2

2

№
п/

Перелік питань для підсумкового контролю – диференційного заліку
Питання

1.

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.
Клінічна фармакологія блокаторів кальцієвих каналів. Механізм дії,
класифікація,
показання,
протипоказання,
побічні
реакції.
Особливості препаратів І та ІІ покоління. Взаємодія блокаторів
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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
ефективності та безпеки застосування. Взаємодія з іншими
лікарськими препаратами.
Клінічна фармакологія сечогінних засобів – калійзберігаючі
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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.
Клінічна фармакологія траквілізаторів: класифікація, механізми дії,
показання,
протипоказання,
побічні
реакції;
особливості
фармакотерапії, режими дозування, взаємодія з іншими препаратами.
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Клінічна фармакологія антидепресантів: класифікація, механізми дії,
показання,
протипоказання,
побічні
реакції;
особливості
фармакотерапії, режими дозування, взаємодія з іншими препаратами.
Клінічна фармакологія ноотропів: класифікація, механізми дії,
показання,
протипоказання,
побічні
реакції;
особливості
фармакотерапії, режими дозування, взаємодія з іншими препаратами.
Клінічна фармакологія нейролептиків: механізми дії, показання,
протипоказання, побічні реакції; особливості фармакотерапії, режими
дозування, взаємодія з іншими препаратами.
Клінічна фармакологія психостимуляторів: механізми дії, показання,
протипоказання, побічні реакції; особливості фармакотерапії, режими
дозування, взаємодія з іншими препаратами.
Клінічна фармакологія наркотичних ЛЗ: механізми дії, показання,
протипоказання, побічні реакції; особливості фармакотерапії, режими
дозування, взаємодія з іншими препаратами.

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:(диференційний залік)
11. Засоби діагностики успішності навчання: питання для поточного
контролю, задачі, тести.
12. Мова навчання: українська.
13. Система оцінювання успішності студентів з клінічної фармакології
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 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
Оцінка для екзамену, курсового
для заліку
ECTS
проекту (роботи),
практики
відмінно
А
В
добре
зараховано
С
D
задовільно
Е
не зараховано з
незадовільно з
можливістю
можливістю повторного
FX
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.
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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.

5. Основи лікарської рецептури : навч. посібник / за ред.. К.А.Посохової,
О.М.Олещук. Тернопіль: ТДМУЮ 2015.-92 с.
6. Фармакология - Cito! (Фармакология. Логика.): учебник для вузов / Под
ред. С.М. Дроговоз, г. Харьков: СИМ, 2016.-236 с.
7. 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
8. Фармакологія. Курс лекцій. Наукове видання. - Вінниця: TOB «Нілан
ЛТД», 2016. - 512 с.
9. 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.
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