Анотація курсу:
Семестр(и) – 7
Обсяг модуля: загальна кількість годин – 90, із них лекцій – 4 години,
практичних занять – 10, самостійна робота – 76 годин, кредитів ЄКТС – 3,0
Фармакотерапія – інтегроване поняття, яке визначає сукупність методів
лікування, що базується на застосуванні лікарських засобів; наука про
раціональне лікування хворого (захворювання) лікарськими засобами. Цей
інтегральний напрям медицини опирається на досягнення теоретичної та
експериментальної фармакології, клінічної фармакології, низки клінічних
дисциплін, тісно пов’язаних з фармакотерапією. Невід’ємними складовими
раціональної фармакотерапії є надбання доказової медицини, наявність
клінічних настанов (рекомендацій, протоколів) надання медичної допомоги
при певних захворюваннях і станах. На них базується Національна
Формулярна система.
Фармакокінетика – один із розділів клінічної фармакології, який вивчає і
дає кількісну оцінку основних процесів перетворення лікарського засобу в
організмі: всмоктування, розподілу, біотрансформації та виведення.
Фармакотерапія з основами фармакокінетики – одна із основних
клінічних дисциплін у системі підготовки провізорів, базується на медикобіологічних і клінічних дисциплінах, а саме: медичній біології, паразитології
та генетиці, фізіології та патологічній фізіології з основами патологічної
анатомії, мікробіології, вірусології та імунології, першій долікарській
допомозі,
загальній
фармакокінетиці,
фармакології,
медичній
і
фармацевтичній етиці та деонтології, клініко-лабораторній діагностиці, які
передують вивченню дисципліни або вивчаються одночасно. Поглиблене
вивчення дисципліни доповнюється такими суміжними дисциплінами, як
медична хімія та медична біохімія, фармакогнозія, клінічна фармація та
фармакоекономіка, програми яких інтегровано доповнюють зазначену
дисципліну. На основі набутих знань і навичок у процесі вивчення цієї
дисципліни студенти поглиблюють та удосконалюють знання з основних
методів клінічного, лабораторного та інструментального обстеження
пацієнтів, спільно з лікарем верифікують діагноз та опрацьовують основні
принципи раціональної фармакотерапії найбільш розповсюджених та
соціально значущих захворювань. На практичних заняттях студенти
опановують навички розрахунку доз лікарських засобів для індивідуальної
фармакотерапії, залежно від способу введення, тривалості застосування,
вікових особливостей і функції печінки, нирок та інших органів і систем
хворого, використовуючи для цього комп’ютерні програми та обладнання.
2. Передреквізити і постреквізити навчальної дисципліни
Передреквізити: біологія, фізіологія та патологічна фізіологія з основами
патологічної анатомії, мікробіологія, перша долікарська допомога, загальна
фармакокінетика, фармакологія, медична і фармацевтична етика, клініколабораторна діагностика

Постреквізити: на основі набутих знань і навичок у процесі вивчення цієї
дисципліни студенти поглиблюють та удосконалюють знання з основних
методів клінічного, лабораторного та інструментального обстеження
пацієнтів, спільно з лікарем верифікують діагноз та опрацьовують основні
принципи раціональної фармакотерапії найбільш розповсюджених та
соціально значущих захворювань.
3. Мета курсу: передбачає набуття кожним студентом теоретичних знань та
практичних навичок щодо основних принципів обгрунтування раціонального
й безпечного для здоров’я людини застосування лікарських засобів з
урахуванням виникнення можливих побічних реакцій, формування розуміння
щодо раціональних підходів до лікування конкретного хворого з
урахуванням індивідуальних особливостей пацієнта, фармакологічних,
біофармацевтичних та фармакокінетичних властивостей лікарських засобів
та їх побічних
4. Результати навчання дисципліни:
знати:
• основні принципи медичної та фармацевтичної етики і деонтології, що
визначають професійну діяльність клінічного провізора в клініці при
взаємовідносинах між лікарем – клінічним провізором (іншим медичним
персоналом), клінічним провізором – пацієнтом/членами його родини;
• основні принципи раціональної фармакотерапії патологічних станів, що
розвиваються в результаті терапевтичних, хірургічних, гінекологічних,
шкірних, отоларингологічних, офтальмологічних, психічних, інших
захворювань та станів, що загрожують життю хворого і вимагають
термінового чи планового лікування;
• основні симптоми та клінічні ознаки найпоширеніших захворювань
органів і систем: серцево-судинної, дихальної, травної, ендокринної,
нервової, крові, опорно-рухового апарату тощо;
• правила та способи уведення лікарських засобів, виходячи з
технологічних, біофармацевтичних, фармакокінетичних критеріїв та переваг,
особливостей дії з урахуванням віку та стану окремих органів і систем
організму хворого;
вміти:
• трактувати результати обстеження хворого для погодженого з лікарем
обґрунтування вибору лікарських засобів для раціональної фармакотерапії ;
• використовувати знання про фармакологічні ефекти, механізм дії,
фармакокінетику ліків, принципи їх дозування, показання та протипоказання
для забезпечення індивідуалізованої ефективної та безпечної фармакотерапії;

• надавати термінову медикаментозну допомогу при запамороченні, шоку,
колапсі, нападах бронхіальної астми, отруєннях, ниркових та печінкових
кольках, больовому синдромі, нападах стенокардії тощо.
здатен продемонструвати: знання і практичні навички з дисципліни
володіти навичками: виборунай більш ефективного та безпечного ЛЗ;
самостійно вирішувати: питання призначення ЛЗ із врахуванням
фармакокінетики, фармакодинаміки та взаємодії ЛЗ.
5. Зміст дисципліни
Тематичний план лекцій (заочна форма навчання)
4,5 роки/5,5 років навчання 4 курс
№
п/п
1

Тема лекції

Фармакотерапія
атеросклерозу,
ІХС,
інфаркту
міокарду.
2
Фармакотерапії захворювань нирок (пієлонефрити,
цистити, гостра ниркова недостатність)
Всього

Кількість
годин
2
2
4

Тематичний план практичних занять (заочна форма навчання)
4,5 роки/5,5 років навчання 4 курс
№ теми

З м і с т теми

Фармакотерапія захворювань ССС (атеросклероз, ІХС, ГХ, ХСН).
Фармакотерапія захворювань органів дихання (бронхіальна астма, бронхіти,
пневмонії).
3 Фармакотерапія алергічних захворювань та невідкладних станів
4 Фармакотерапія захворювань ШКТ (гастрити, виразкова хвороба,
холецистити, коліти).
5 Фармакотерапії захворювань нирок (пієлонефрити, цистити, гостра ниркова
недостатність)
Всього
1
2

К-ть
аудит.
годин
2
2
2
2
2
10

Тематичний план самостійної роботи (заочна форма навчання)
4,5 роки/5,5 років навчання 4 курс
№
п/п
1.
2.

3.

Тема
Підготовка до практичних занять
Фармакотерапія захворювань нервової системи. Етіологія, патогенез,
напрямки і мета фармакологічного втручання при захворюваннях
центральної і периферичної нервової системи (мігрень, паркінсонізм,
неврози, невралгії, неврити, радикуліти, менінгіти). Гострі і хронічні
порушення мозкового кровообігу. Основні напрямки фармакотерапії.
Фармакотерапія в офтальмології та захворювань вуха, горла і носа.
Найважливіші напрямки фармакотерапії захворювань очей: гальмування

К-сть
год
20
6

6

10.

алергічних реакцій, боротьба з мікробною та вірусною інфекцією;
регуляція внутрішньоочного тиску і величини зіниці. Основні принципи
фармакотерапії окремих захворювань очей (кон`юнктивіти, кератити,
ірідоцикліти,
глаукома).
Основні
напрямки
фармакотерапії
отолярінгологічних захворювань: отитів, фарингитів, лярингитів,
ринитів.
Фармакотерапія ревматичних хвороб та системних захворювань
сполучної тканини. Етіологія, патогенез, клініка, діагностичні критерії
системних захворювань сполучної тканини (ревматизм, системний
червоний вовчак, системна склеродермія, ревматоїдний поліартрит).
Напрями фармакотерапії. етіологія, патогенез, напрямки фармакотерапії
подагри.
Фармакотерапія ендокринних захворювань. Етіологія, патогенез,
діагностичні критерії захворювань ендокринних органів і обміну речовин
(цукровий діабет і і іі типів, тиреотоксикоз, гіпотиреоз, патологічне
ожиріння). Принципи фармакотерапії захворювань ендокринної системи
й обміну речовин. Поняття про гіпо- і гіперглікемічні коми: причини,
методи лікування.
Фармакотерапія гнійно-септичних та інфекційних захворювань.
Етіотропна, патогенетична і симптоматична фармакотерапія інфекційних
захворювань. Принципи хіміотерапії інфекційних (колі-інфекція, харчова
токсикоінфекція, холера, дифтерія, токсоплазмоз, стовбняк, висипковий
тиф, лептоспіроз) і тропічних (геморагичні гарячки, рикетсіози,
епідемічний зворотний тиф, малярія) захворювань.
Фармакотерапія шкірних захворювань та хвороб, які
передаються статевим шляхом. Напрямки фармакотерапії патології
шкіри та її дериватів. Визначення фармакологічних груп лікарських
препаратів для пригнічення вірусної, мікробної та грибкової інфекції.
Основні принципи фармакотерапії окремих захворювань шкіри (екзема,
псоріаз, піодермити, дерматомікози). інфекції, що передаються статевим
шляхом: принципи діагностики, сучасні схеми фармакотерапії сифилісу,
гонореї, сніду, хламідіозу, трихомоніазу.
Основні положення фармакокінетики. Етапи фармакокінетики.
Розрахунок фармакокінетичних параметрів лікарських засобів залежно
від способів та кратності введення. Зміна фармакокінетичних параметрів
лікарських засобів залежно від віку, статі, супутніх захворювань, функції
органів та систем.
Фармакотерапія захворювань крові. Етіологія, патогенез,
діагностичні критерії захворювань крові: анемії (залізодефіцитна, В12фолєво-дефіцитна, гемолітична, апластична), гемобластози (гострі
лейкемії,
хронічні
лейкемії,
еритремії).
Основні
напрямки
фармакотерапії
Фармакотерапія в акушерстві та гінекології

11.

Підготовка до диференційного заліку

4.

5.

6.

7.

8.

9.

ВСЬОГО

6

6

6

6

6

6

4
4
76

Перелік питань для підсумкового контролю з дисципліни
«Фармакотерапія з основами фармакокінетики» для студентів 4 курсу
фармацевтичних факультетів
1. Етіологія, патогенез, симптоми, синдроми і перебіг захворювань людини.
Визначення, значення для фармакотерапії.
2. Методи клінічного обстеження хворих: опитування – скарги, дані анамнезу
захворювання, життя, медикаментозного і алергологічного.
3. Лабораторні методи дослідження хворих (загальні аналізи, біохімічні
дослідження - вміст сечовини, креатиніну, АЛТ, АСТ, загальний білок,
білірубін та ін.). Їхнє практичне значення для контролю ефективності та
безпеки ліків. Нормальні фізіологічні показники.
4. Інструментальні методи дослідження хворих: електрофізіологічні
(електрокардіографія),
променеві,
ендоскопічні,
цитологічні,
ультразвукові.
5. Основні види фармакотерапії: етіотропна, патогенетична, симптоматична,
замісна. Відповідні до них групи препаратів.
6. Гострі отруєння: етіологія, структура етіологічних чинників гострих
отруєнь, методи діагностики. Принципи надання невідкладної допомоги
при гострих отруєннях.
7. Отруєння снодійними засобами: клініка, діагностика. Принципи надання
невідкладної допомоги.
8. Етіологія, пато- та саногенез порушень кровообігу мозку. Клінічна,
інструментальна діагностика гострих порушень мозкового кровообігу.
Стандарти лікування інсультів.
9. Гіпертонічна хвороба: етіологія,
інструментальна діагностика.

класифікація,

патогенез,

клініко-

10.Гіпертонічна хвороба: класифікація, сучасні принципи лікування в
залежності від стадії та органопротекції.
11.Менінгіти:
етіологія,
патогенез,
діагностика,
особливості
гематоенцефалічного бар’єру. Хіміотерапія запалення мозкових оболонок.
12.Радикуліти: етіологія, патогенез, діагностика, патогенетична терапія
(хондропротектори), симптоматична терапія (знеболюючі засоби).
13.Головокружіння: етіологія, патогенез,
залежності від етіологічних факторів.

клініка,

фармакотерапія

в

14.Мігрень: етіологія, патогенез, клінічна та інструментальна діагностика,
принципи фармакотерапії.

15.Анатомія та фізіологія нирок. Функції нирок в організмі, їх значення для
фармакотерапії.
16.Етіологія, пато- та саногенез, предиктори гострого пієлонефриту, клінічні
та інструментальні методи діагностики.
17.Диференційована
етіологічна
антибактеріальна
пієлонефритів, особливості у дітей.

терапія

гострих

18.Етіологія, патогенез, клінічні та інструментальні методи діагностики та
фармакотерапія циститів.
19.Етіологія, патогенез, клінічні та інструментальні методи діагностики та
фармакотерапія сечокам’яної хвороби.
20.Етіологічні чинники та патогенез алергічних реакцій. Патофізіологічні
типи алергічних реакцій та їх клінічні ефекти. Поняття антиген, гаптен,
алерген, алергічна і імунна реакція.
21.Принципи лікування алергічних захворювань. Основні ефекти
глюкокортикоїдів при впливі на алергічне запалення, класифікація
глюкокортикоїдів, побічні реакції при гострому та хронічному
призначенні, протипоказання.
22.Ураження шкіри алергічного генезу: кропивниця і набряк Квінке, клініка,
діагностика, системна та місцева фармакотерапія цих захворювань.
23.Лікарська алергія. Синдроми Стівенса-Джонсона та Лайєла: клініка та
лікування.
24.Кропивянка: етіологія, патогенез, класифікація, клінічна картина, методи
діагностики, принципи фармакотерапії.
25.Анафілактичний шок: етіологія, патогенез, діагностика, варіанти перебігу.
Фармакотерапія, невідкладна допомога.
26.Етіологія та патогенез гострої ревматичної лихоманки. Склад та функції
сполучної тканини, її значення у розвитку дифузних захворювань
сполучної тканини (ДЗСТ). Клініка ревматичної лихоманки. Критерії
Джонса для діагностики ревматизму.
27.Лікування та вторинна профілактика ревматизму. Особливості спектру дії,
побічні реакції антибиотиков пеніцилінового ряду, цефалоспоринів І-ІІ
генерації, макролідів, режими дозування.
28.Етіологія та патогенез ревматоїдного артриту (РА). Діагностичні критерії
РА. Особливості призначення НПЗЗ при РА: механізм дії, покази,
протипокази, побічні реакції.

29.Лікування ревматоїдного артриту: групи базисних препаратів, їх механізм
дії, курси лікування.
30.Етіологія, патогенез, клініка, діагностичні критерії системного червоного
вовчака (СЧВ).
31.Лікування
системного
червоного
вовчаку
(СЧВ).
Принципи
фармакотерапії за стадіями хвороби. Глюкокортикоїди як засоби базисної
фармакотерапії СЧВ, механізм дії, препарати, побічні реакції, дозування.
32.Етіологія, патогенез системної склеродермії (ССД). Клініка, діагностичні
ознаки ССД, верифікація діагнозу за цими критеріями. Антифіброзні
лікарські засоби та судинна терапія.
33.Етіологія, патогенез, клініка та діагностичні критерії подагри. Фактори
ризику гіперурикемії
34.Лікування гострого нападу подагри – препарати та їх клінічна
фармакологія.
35.Засоби для лікування хронічного подагричного артриту, їхня клінічна
фармакологія: механізми дії, показання, протипоказання, побічні реакції.
36.Етіологія, клініка гострого та хронічного гнійного середнього отиту,
ускладнення.
37.Лікування гострого гнійного середнього отиту в залежності від стадії
процесу. Місцева терапія хронічного гнійного отиту.
38.Етіологія, клініка, лікування гострого тонзиліту та фарингіту.
39.Етіологія, клініка, особливості лікування гострого ларингіту.
40.Етіологія, клініка, лікування гострого риніту. Комбіновані препарати для
лікування.
41.Етіологія, форми хронічного риніту. Судинозвужувальні препарати
місцевої та системної дії при лікуванні ринітів: механізми дії, покази,
протипокази, побічні реакції.
42.Етіологія та патогенез бронхіальної астми. Механізми регуляції тонусу
бронхів. Клінічні та інструментальні критерії діагностики БА.
44. Принципи терапії БА: базисна та симптоматична.
45. Етіологія та патогенез хронічного обструктивного захворювання легень
(ХОЗЛ). Класифікація за стадіями, методи клінічної та інструментальної
діагностики. Принципи терапії необструктивного та обструктивного
бронхітів, ХОЗЛ.

46. Етіологія, патогенез, класифікація пневмонії, діагностика. Принципи
терапії. Наказ МОЗ України щодо стандартів лікування пневмоній.
Поняття про сурфактантну систему легень.
47. Туберкульоз: етіологія, класифікація, клінічна картина, діагностичні
критерії, принципи лікування.
48. Етіологія, патогенез та клініка гострої серцевої недостатності, принципи
лікування.
49. Етіологія, патогенез та клініка гострої судинної недостатності. Відмінності
колапсу від запаморочення, принципи лікування.
50. Етіологія, класифікація, клініка, діагностика хронічної серцевої
недостатності. Лікарські засоби, що застосовуються для лікування ХСН
відповідно перебігу захворювання.
51. Атеросклероз: етіологія, патогенез, біохімічні та інструментальні методи
діагностики, клінічні прояви. Принципи лікування атеросклерозу. Групи
гіполіпідемічних засобів. Стандарти фармакотерапії.
52. Етіологія, патогенез, класифікація ІХС, ускладнення.
53. Етіологія, патогенез та клініка стенокардії. Класифікація, можливі
ускладнення і наслідки, принципи лікування.
54. Етіологія, патогенез та клініка інфаркту міокарда, діагностика, можливі
ускладнення і наслідки, принципи лікування.
55. Антиангінальні препарати: нітрати, β-блокатори, антагоністи кальцію механізми дії, покази, протипокази, дозування.
56. Етіологія, патогенез, діагностичні критерії та принципи лікування
хронічного гастриту типу А.
57. Етіологія, патогенез, діагностичні критерії та принципи лікування
хронічного гастриту типу В.
58. Етіологія, патогенез, діагностичні критерії, принципи лікування виразкової
хвороби шлунку та 12-палої кишки (трьохкомпонентна та квадротерапія).
59. Етіологія, патогенез, клінічні синдроми хронічних вірусних гепатитів в
залежності від збудника, етіотропна та патогенетична терапія.
60. Етіологія, патогенез, клініка токсичних гепатитів. Класифікація, принципи
фармакотерапії в залежності від етіології.
61. Цирози печінки, етіологія, класифікація, патогенез, критерії діагностики
(клінічні та інструментальні), принципи лікування.

62. Гострі та хронічні панкреатити. Етіологія, класифікація, патогенез, клінічні
та інструментальні методи діагностики. Принципи фармакотерапії
гострого та хронічного панкреатиту.
63. Етіологія, патогенез, діагностичні критерії та лікування сифілісу.
64. Етіологія, патогенез, діагностичні критерії та лікування СНІДу.
65. Етіологія, патогенез, діагностичні критерії та лікування гонореї.
66. Етіологія, патогенез, діагностичні критерії та лікування цукрового діабету
І типу. Ускладнення, прогноз.
67. Етіологія, патогенез, діагностичні критерії та принципи фармакотерапії
цукрового діабету ІІ типу, ускладнення, прогноз.
68. Етіологія, патогенез, діагностичні критерії та лікування дифузного
токсичного зобу.
69. Етіологія, патогенез, діагностичні критерії та лікування гіпотиреозу.
70. Етіологія, патогенез, діагностичні критерії та лікування патологічного
ожиріння.
71. Етіологія, патогенез, діагностичні критерії та принципи лікування
залізодефіцитних анемій.
72. Етіологія, патогенез, діагностичні критерії та лікування інфекцій шкіри:
бактеріальної інфекції, герпетичної інфекції.
73. Етіологія, патогенез вугрової хвороби. Діагностика. Принципи лікування.
74. Етіологія, патогенез, діагностичні критерії та принципи лікування
діарейних
кишкових
інфекцій:
холера,
дизентерія,
харчова
токсикоінфекція.
75. Етіологія, патогенез, діагностичні критерії та лікування зоонозних
захворювань: сказу та лептоспірозу.
76. Етіологія, патогенез, діагностичні критерії та принципи лікування
протозойних інфекцій: малярія, амебіаз.
77. Вітряна віспа: етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування та
методи профілактики.
78. Кір: етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування та методи
профілактики.
79. Епідемічний паротит: етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування
та методи профілактики.
80. Етіологія, патогенез, діагностичні критерії та лікування кон'юнктивіту.

81. Етіологія, патогенез, діагностичні критерії та лікування глаукоми.
82. Псоріаз: етіологія, класифікація, патогенез, критерії діагностики, принципи
лікування в залежності від форми та фази, ускладнення фармакотерапії.
83. Етіологія, патогенез,
гломерулонефриту.

клініка,

діагностика

84. Етіологія, патогенез, діагностика
фолієводефіцитної анемії.

та

та

лікування

принципи

гострого

лікування

В12-

85. Етіологія, патогенез, діагностика та принципи лікування гемобластозів:
гострі та хронічні лейкемії, еритремії.
86. Отруєння психотропними засобами: клінічна картина, методи діагностики.
Принципи надання невідкладної допомоги.
87. Отруєння алкоголем та його сурогатами: клінічна картина, методи
діагностики. Принципи надання невідкладної допомоги. Ускладнення.
88. Отруєння оксидом вуглецю: клініка, діагностика. Принципи надання
невідкладної допомоги.
89. Отруєння отруйними грибами: етіологія, клініка, методи діагностики.
Принципи надання невідкладної допомоги.
90. Остеохондроз: етіологія, патогенез, методи діагностики, принципи
фармакотерапії, ускладнення.
91. Хронічна цереброваскулярна недостатність: етіологія, патогенез, методи
діагностики, принципи фармакотерапії церебропротекторами різних груп.
92. Захворювання кишківника: закрепи. Етіологія, патогенез,
діагностики та принципи фармакотерапії. Можливі ускладнення.

методи

93. Захворювання кишківника: проноси. Етіологія, патогенез,
діагностики та принципи фармакотерапії. Можливі ускладнення.

методи

94. Алергічні дерматози: етіологія, патогенез, методи діагностики та принципи
фармакотерапії, ускладнення.
95. Основні етапи фармакокінетики. Шляхи введення лікарських засобів.
96. Поняття про фармакокінетичну криву, площу під фармакокінетичною
кривою (AUC), період напіввиведення, значення для фармакодинаміки,
режиму дозування.
97. Максимальна концентрація, терапевтична концентрація, стаціонарна
концентрація, способи їх визначення, значення для ефективності
лікування. Поняття про “терапевтичне вікно” та терапевтичний
моніторинг.

98. Фактори, що впливають на всмоктування лікарських засобів в ШКТ. Вплив
прийому їжі на всмоктування. Механізм всмоктування білків, цукрів.
99. Відмінності всмоктування лікарських засобів при пероральному,
сублінгвальному та ректальному введенні. Ефект “первинного
проходження”. Механізм всмоктування води та електролітів.
100. Роль рН, моторики, та складу травних соків для всмоктування
лікарських засобів. Механізм всмоктування ліпідів та вітамінів.
101. Транспорт лікарських засобів. Фактори, що впливають на зв’язок ліків
з білками крові. Вільна та зв’язані фракції лікарських засобів. Ступінь
зв'язування лікарських засобів з білками крові, практичне значення.
Лікарські засоби з високим ступенем зв’язку з білками крові.
102. Біодоступність: абсолютна та відносна біодоступність, клінічне
значення; біоеквівалентність та її види
103. Роль та види тканинних бар’єрів. Фактори, що впливають на
проникливість гематоенцефалічного бар’єру. Функції шкіри та роль шкіри
в проникливості ліків в різних лікарських формах.
104. Біотрансформація, основні етапи, ферменти біотрансформації І та ІІ
фази. Біологічне значення. Фактори, що впливають на активність
ферментів біотрансформації: поняття про індукцію та інгібіцію.
105. Шляхи елімінації ЛЗ з організму людини. Поняття про ренальний та
загальний кліренс. Визначення ренального кліренсу. Вплив захворювань
нирок на фармакокінетику ліків.
106. Механізми елімінації ЛЗ через шлунково-кишковий тракт. Фактори, що
на них впливають, поняття про “печінково-кишкову” рециркуляцію. Вплив
захворювань шлунково-кишкового тракту на фармакокінетику ліків.
107. Вплив захворювань серцево-судинної системи на фармакокінетику
ліків.
108. Фармакодинаміка. Основні механізми реалізації фармакодинамічних
ефектів.
6. Види навчальних занять: лекція, практичне заняття, консультація.
7. Форма навчання: заочна
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

13. Система оцінювання успішності студентів з фармакотерапії з
основами фармакокінетики
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
Шкала оцінювання: національна та ECTS
Оцінка за національною шкалою
Сума балів за
Оцінка для екзамену, курсового
всі види
для заліку
навчальної
ECTS
проекту (роботи),
діяльності
практики
відмінно
180-200
А
170-179,99
В
добре
зараховано
160-169,99
С
141-159,99
D
задовільно
122-140,99
Е
не зараховано з
незадовільно з
можливістю
можливістю повторного
FX
повторного
складання
складання
незадовільно з
не зараховано з
обов’язковим
обов’язковим
F
повторним вивченням
повторним
вивченням
дисципліни

дисципліни
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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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