1. Статус та структура дисципліни
Статус дисципліни
Обов’язкова
Код дисципліни в ОПП та місце ОК 34, складова циклу дисциплін професійної
дисципліни в ОПП
підготовки
Курс/семестр
4 курс (VII семестр)
Обсяг
дисципліни
(загальна 30 годин /1,0 кредит ЄКТС
кількість годин/ кількість кредитів
ЄКТС)
Структура дисципліни
Практичні заняття - 18 год
Самостійна робота - 12 год
В цілому: аудиторні заняття – 60%, самостійна поза
аудиторна робота – 40%
Кількість змістових модулів
2
Мова викладання
українська, російська, англійська
Форма навчання
Очна (при впровадженні карантинних заходівдистанційна очна)
2. Опис дисципліни
Коротка анотація курсу, актуальність.
Програма дисципліни «Клінічна фармакологія» складена відповідно до порядку
підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня освіти у вищих медичних навчальних
закладах освіти України у відповідності до вимог кредитно-трансферної системи організації
навчального процесу ECTS, примірного навчального плану підготовки фахівців другого
(магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальності 221
«Стоматологія».
Дисципліна є обов’язковим компонентом освітньо-професійної програми
«Стоматологія», циклу професійної підготовки магістра медичної психології, розрахована на
1 кредит, який здобувачі освіти засвоюють протягом VII семестру на 4 році навчання.
Основним фокусом програми є отримання знань з дисципліни «Клінічна фармакологія
з психофармакологією», вивчення якої необхідне для успішної професійної діяльності.
Предметним напрямком програми є 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, програма
орієнтована на отримання знань про групову належність 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, формування навичок з розробки стратегії і тактики лікування
захворювання у конкретного хворого і здійснення динамічного контролю ефективності та
безпечності медикаментозної терапії.
Передреквізити. Грунтується на вивченні студентами медичної біології, нормальної та
патологічної фізіології, мікробіології, медичної хімії, фармакології, клінічних дисциплін,
лабораторної та функціональної діагностики та інтегрується з цими дисциплінами.

Мета курсу та його значення для професійної діяльності.
Метою викладання навчальної дисципліни «Клінічна фармакологія» є 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.
Постреквізити. Як навчальна дисципліна «Клінічна фармакологія» закладає основи
вивчення студентами клінічних дисциплін, що передбачає інтеграцію викладання з цими
дисциплінами та формування умінь застосовувати знання з клінічної фармакології в процесі
подальшого навчання і у професійній діяльності.
3. Результати навчання.
Після успішного вивчення дисципліни здобувач зможе:
- проводити опитування хворих з метою збору лікарського анамнезу і передбачення
можливості виникнення ускладнень фармакотерапії;
- вибирати необхідні лікарські засоби, адекватну лікарську форму та режим дозування
при призначенні хворим з основними патологічними синдромами;
- визначати основні методи клінічного дослідження хворих для оцінки ефективності і
безпеки призначення лікарських засобів та аналізувати їх результати;
- використовувати основні параметри фармакокінетики з метою раціонального
призначення ліків;
- інтерпретувати і враховувати у клінічній практиці особливості клінічної
фармакокінетики, фармакодинаміки, побічної дії та взаємодії основних груп лікарських
засобів;
- передбачити наслідки взаємодії ліків при комбінованому використанні та володіти
навичками профілактики і корекції небажаних ефектів лікарських засобів;
- виписати та провести фармакотерапевтичний аналіз виписаних препаратів,
- пояснювати залежність дії лікарських засобів від особливостей фармакокінетики у
пацієнтів різного віку, супутніх захворювань та супутньої терапії,
- вміти заповнювати карту, що до небажаної побічної дії ліків та надавати допомогу
при їх виявленні;
- правильно розраховувати разову, добову, курсову дози ЛЗ на етапах проведення
основної та підтримуючої терапії;
- обґрунтовувати тривалість і виділяти критерії оцінки ефективності та безпеки
фармакотерапії, що проводиться;
- надавати ургентну диференційовану фармакотерапію при невідкладних станах в
стоматології: гіпертензивних кризах, гострих гіпотензивних станах, болі в ділянці серця,
гострій недостатності кровообігу, набряку легень, гострих порушеннях ритму серця,
діабетичних комах, нападі бронхіальної астми, гострих алергічних станах, знепритомнінні,
порушеннях гемостазу, кровотечі та ін.
4. Зміст та логістика дисципліни
Змістовий модуль 1. Клінічна 7 семестр
фармакологія
протизапальних 8 год
лікарських засобів

Практичні заняття № 1-4

Змістовий модуль 2. Клінічна 7 семестр
Практичні заняття № 5-8
фармакологія лікарських засобів 8 год
різних груп
Дисципліна включає 8 тем, які поділені на 2 змістових модулі.
МОДУЛЬ 4. ЗАГАЛЬНІ ТА СПЕЦІАЛЬНІ ПИТАННЯ КЛІНІЧНОЇ ФАРМАКОЛОГІЇ В
СТОМАТОЛОГІЇ
Змістовий модуль 1. Клінічна фармакологія протизапальних лікарських засобів.
Тема 1. Введення в клінічну фармакологію. Предмет та завдання. Взаємодія лікарських
засобів
Тема 2. Клінічна фармакологія нестероїдних протизапальних ЛЗ (НПЗЗ)
Тема 3. Клінічна фармакологія антибактеріальних засобів
Тема 4. Клінічна фармакологія АБ різних груп
Змістовий модуль 2. Клінічна фармакологія лікарських засобів різних груп
Тема 5. Клінічна фармакологія місцевих анестетиків
Тема 6-7. Клінічна фармакологія глюкокортикостероїдів. Клінічна фармакологія Н1гістаміноблокаторів. Тактика використання при гострих алергічних станах
Тема 8. Клінічна фармакологія антигіпертензивних лікарських засобів. Тактика
використання при невідкладних кардіологічних станах
Практичні заняття передбачають теоретичне обґрунтування основних питань теми та
засвоєння наступних практичних навичок:
1) визначення групової належності лікарських засобів згідно сучасних класифікацій;
2) надання фармакологічної та фармакотерапевтичної характеристики лікарським
засобам, логічно пов’язувати механізм дії з фармакодинамікою, фармакодинаміку з
показаннями, а побічні ефекти з протипоказаннями до їх застосування;
3) самостійно розраховувати разову дозу лікарського засобу в залежності від віку,
маси тіла або площі поверхні тіла пацієнта;
4) визначення в залежності від особливостей фармакокінетики лікарських засобів
кратності прийому лікарського засобу, його добову, курсову дози у пацієнтів різного
віку відповідно до супутніх захворювань та застосування інших лікарських препаратів;
5) прогнозування наслідків взаємодії лікарських засобів при їх комбінованому
введенні, лікарських засобів та компонентів їжі, лікарських засобів та алкоголю;
6) визначення проявів можливих побічних реакцій лікарських засобів, симптомів
передозування сильнодіючими та отруйними лікарськими засобами, методів їх
попередження та принципи лікування;
7) самостійно вирішувати питання призначення ЛЗ із врахуванням фармакокінетики,
фармакодинаміки та взаємодії ЛЗ.
На практичних заняттях студенти розв’язують клінічно-орієнтовані ситуаційні задачі та
тестові завдання.
Самостійна робота студентів, передбачає підготовку до практичних аудиторних занять та
підсумкового контролю. Контроль самостійної роботи студентів здійснюється під час
поточного контролю теми на відповідному аудиторному занятті.
Календарні плани практичних занять, обсяг та напрямки індивідуальної роботи опубліковані
на сайті кафедри.

Маршрут
отримання
матеріалів:
Кафедра
клінічної
фармації
та
клінічної
фармакології/Студенту/Очна форма навчання/ Стоматологія/ 4 курс/Навчально-методичні
матеріали/ або за посиланням https://www.vnmu.edu.ua/ кафедра клінічної фармації та
клінічної фармакології#. Доступ до матеріалів здійснюється з корпоративного акаунту
студента s000XXX@vnmu.edu.ua.
5. Форми та методи контролю успішності навчання
Поточний контроль на практичних Методи: усне або письмове опитування, тестування,
заняттях
електронне опитування, розв’язання ситуаційний
задач
Підсумковий контроль дисципліни Методи: тестування, усне опитування (згідно
– диференційний залік
положення про організацію освітнього процесу у
ВНМУ ім.М.І.Пирогова
(посилання
https://www.vnmu.edu.ua/Загальна
інформація/Основні документи)
Засоби діагностики успішності Теоретичні питання, тести, клінічно-орієнтовані
навчання
ситуаційні завдання.
6. Критерії оцінювання
Оцінювання знань здійснюється згідно Положення про організацію освітнього процесу у
ВНМУ ім.М.І.Пирогова (посилання https://www.vnmu.edu.ua/Загальна інформація/Основні
документи)
Поточний контроль
Підсумковий
дисципліни

контроль

Оцінювання дисциліни:

За чотирьох бальною системою традиційних оцінок:
5 «відмінно», 4 «добре», 3 «задовільно», 2 «незадовільно»
з Оцінка за дифзалік:
71-80 балів – «відмінно»
61-70 балів – «добре»
50-60 балів – «задовільно»
Менше 50 балів – «не задовільно»/не склав
Поточна успішність – від 72 до 120 балів (конвертація
середньої традиційної оцінки за практичні заняття за 120бальною шкалою): 60% оцінки за дисципліну
Підсумковий контроль – від 50 до 80 балів: 40% оцінки за
дисципліну
Індивідуальна робота – від 1 до 12 балів
Сумарно від 122 до 200 балів.

Шкала оцінювання дисципліни: національна та ECTS
Сума балів за всі
Оцінка
види
навчальної
ECTS
діяльності
180-200
170-179,9
160-169,9

А
В
С

Оцінка за національною шкалою
для
екзамену,
курсового для заліку
проекту (роботи), практики
відмінно
зараховано
добре

141-159,9
122-140,99

D
Е

119-61

FX

1-60

F

задовільно
задовільно

зараховано
не
зараховано
з
незадовільно з можливістю
можливістю повторного
повторного складання
складання
незадовільно з обов’язковим не
зараховано
з
повторним
вивченням обов’язковим повторним
дисципліни
вивченням дисципліни
Критерії оцінювання знань студента

Оцінювання усної/письмової відповіді під час поточного контролю
Оцінка “відмінно”
Студент повинен знати особливості механізму дії, класифікацію, фармакокінетику,
фармакодинаміку, побічну дію, взаємодію різних груп ЛЗ. Способи їх призначення, методи
оцінки ефективності дії, тривалість дії ЛЗ. Вибір препаратів з урахуванням вище
перерахованих критеріїв та функціонального стану організму, статі, віку хворого.
Раціональні комбінації терапії. Профілактику та заходи негайної терапії при виникненні
ускладнень від лікування. Відповіді повинні мати глибокий, змістовний та конкретний
характер. Студент правильно, чітко, логічно і повно відповідає на всі стандартизовані
питання поточної теми, вміє узагальнювати матеріал.
Оцінка “добре”
Студент повинен знати особливості механізму дії, класифікацію, фармакокінетику,
фармакодинаміку, побічну дію, взаємодію різних груп ЛЗ. Способи їх призначення, методи
оцінки ефективності дії. Вибір препаратів з урахуванням вище перерахованих критеріїв та
функціонального стану організму, статі, віку хворого. Профілактику та заходи негайної
терапії при виникненні ускладнень від лікування. Відповіді достатньо змістовні та конкретні.
Студент правильно, і по суті відповідає на стандартизовані питання поточної теми. Володіє
необхідними практичними навичками і вміннями в обсязі, що перевищує необхідний
мінімум.
Оцінка "задовільно"
Студент повинен володіти обов'язковим мінімумом теоретичних знань та практичних
навичок - знати представників груп ЛЗ, особливості фармакокінетики, фармакодинаміки,
побічної дії ліків, способи призначення. Відповіді неповні, знання поверхневі.
Оцінка "незадовільно"
Студент не володіє обов'язковим мінімумом знань щодо лікарської токсикології, не
орієнтується в питаннях фармакокінетики, фармакодинаміки, побічної дії ЛЗ, особливостей
їх взаємодії, методах контролю терапії та заходах по негайній допомозі при виникненні
ускладнень. Відповіді неконкретні, неправильні, або зовсім відсутні.
Оцінювання виконання тестових завдань під час поточного контролю
Оцінка «відмінно» виставляється студенту, який при проведенні тестового контролю
допускає не більше 10% неправильних відповідей (обсяг правильних відповідей 90-100%).
Оцінка «добре» виставляється студенту, який під час тестового контролю допускає не
більше 20% помилок (обсяг правильних відповідей 80-89%).
Оцінка «задовільно» виставляється студенту, який робить помилки не більш, ніж в
30% тестових завдань (обсяг правильних відповідей 70,5-79%).

Оцінка «незадовільно» виставляється студенту, який при тестовому опитуванні
правильно розв’язує менше 70% тестових завдань.
Оцінювання виконання ситуаційних задач під час поточного контролю
Оцінка “відмінно”
Студент вільно вирішує ситуаційні клінічно-орієнтовані задачі підвищеної складності,
правильно, чітко, логічно і повно відповідає на всі складові питання до задачі.
Оцінка “добре”
Студент вміє вирішувати легкі і середньої складності ситуаційні клінічно-орієнтовані
задачі, при цьому правильно, і по суті відповідає на більшість питань до задачі, правильно
використовує теоретичні знання при вирішенні практичних завдань.
Оцінка "задовільно"
Під час розв’язання ситуаційних задач надає правильні відповіді тільки на деякі
питання до задачі, або ж відповіді є неповними.
Оцінка "незадовільно"
Під час розв’язання ситуаційних задач не може надати правильні відповіді на питання
до задачі. Відповіді неконкретні, неправильні, або зовсім відсутні.
Оцінювання індивідуальної роботи студентів
Нарахування індивідуальних балів здійснюють на підставі Положення про організацію
навчального процесу у Вінницькому національному медичному університеті ім.М.І.Пирогова
(Вінниця, 2020). (посилання https://www.vnmu.edu.ua/Загальна інформація/Основні
документи)
На оцінку ІРС зарезервовано 12 балів, які нараховуються наступним чином:
12 балів (від позначеної в робочих програмах бальної оцінки), які додаються до
оцінки з дисципліни – додаються за призові місця на міжвузівських олімпіадах з дисципліни
та міжвузівських і міжнародних наукових студентських конференціях з наявністю
друкованої роботи.
11-10 балів - додаються за призові місця на внутрішньовузівських олімпіадах і
студентських наукових конференціях з наявністю друкованої роботи.
10 балів – додаються до оцінки з дисципліни за участь (якщо студент приймав
участь, але не отримав призового місця) у міжвузівських олімпіадах з дисципліни та
міжвузівських і міжнародних наукових студентських конференціях з наявністю друкованої
роботи.
8 балів – додаються до оцінки з дисципліни за участь (якщо студент приймав
участь, але не отримав призового місця)у внутрішньовузівських олімпіадах і студентських
наукових конференціях з наявністю друкованої роботи.
6 балів - додаються до оцінки з дисципліни за виготовлення на кафедрах
препаратів, схем, таблиць мультимедійного забезпечення та відеофільмів – з урахуванням
важливості виконаної роботи.
Якщо сума балів за ІРС перевищила 12, решту балів рішенням кафедральних зборів
можна додати в якості бонусу балів до оцінки за ПК.
Самостійна робота студентів з теми, яка входить до тематичного плану оцінюється під
час поточного контролю теми на відповідному занятті та на підсумковому занятті.

Критерії оцінювання підсумкового контролю
Оцінку «Відмінно» отримує студент, який зміг дати розлогу відповідь на 3
теоретичні запитання та надав правильні відповіді на тестові запитання в обсязі не менше
90%, володіє ґрунтовними знаннями з клінічної фармакології та може чітко висвітлити
питання механізму дії, класифікації, фармакокінетики, фармакодинаміки, побічної дії та
взаємодії різних груп ЛЗ; знає способи їх призначення, методи оцінки ефективності дії,
тривалість дії ЛЗ, заходи негайної терапії при виникненні ускладнень від лікування, може
провести вибір препаратів з урахуванням функціонального стану організму, статі, віку
хворого.
Оцінку «Добре» отримує студент який зміг дати повну відповідь на 3 теоретичних
питання, та надав правильні відповіді на тестові запитання в обсязі не менше 80%, володіє
ґрунтовними знаннями з клінічної фармакології та може чітко висвітлити питання механізму
дії, класифікації, фармакокінетики, фармакодинаміки, побічної дії та взаємодії різних груп
ЛЗ; знає способи їх призначення, методи оцінки ефективності дії, тривалість дії ЛЗ, заходи
негайної терапії при виникненні ускладнень від лікування, але припустився незначних
помилок у висвітленні одного з перелічених розділів.
Оцінку «Задовільно» отримує студент який зміг дати часткову відповідь на 3
теоретичних питання, та надав правильні відповіді на тестові запитання в обсязі не менше
70%, володіє базовими знаннями з клінічної фармакології та може частково висвітлити
питання механізму дії, класифікації, фармакокінетики, фармакодинаміки, побічної дії та
взаємодії різних груп ЛЗ; способів призначення, методів оцінки ефективності дії, тривалості
дії ЛЗ, заходів негайної терапії при виникненні ускладнень від лікування, допускаючи при
цьому незначні помилки у висвітленні одного з перелічених розділів
Оцінку «Незадовільно» отримує студент який не зміг дати розгорнуту відповідь на
принаймні 1 теоретичне питання та надав правильні відповіді на тестові запитання в обсязі
менше 70%, володіє елементарними знаннями з клінічної фармакології, має уявлення про
зміст основних розділів. На запитання, що стосуються механізму дії, класифікації,
фармакокінетики, фармакодинаміки, побічної дії та взаємодії різних груп ЛЗ; способів
призначення, методів оцінки ефективності дії, тривалості дії ЛЗ, заходів негайної терапії при
виникненні ускладнень від лікування відповідає не усвідомлено, допускаючи помилки.
7. Політика навчальної дисципліни/курсу
Студент має право на отримання якісних освітніх послуг, доступ до сучасної наукової та
навчальної інформації, кваліфіковану консультативну допомогу під час вивчення дисципліни
та опанування практичними навичками. Політика кафедри під час надання освітніх послуг є
студентоцентрованою, базується на нормативних документах Міністерства освіти та
Міністерства охорони здоров’я України, статуті університету та порядку надання освітніх
послуг, регламентованого основними положеннями організації навчального процесу в
ВНМУ ім.М.І.Пирогова та засадах академічної доброчесності.
Дотримання правил розпорядку ВНМУ на практичних заняттях.
Вимоги щодо підготовки до практичних занять. Студент повинен бути підготовленим до
практичного заняття, теоретично підготовленим до теми.
На заняття слід приходити вчасно, без запізнення. Студент, який запізнився більше, ніж на
10 хвилин на заняття, не допускається до останнього і повинен його відпрацювати в
установленому порядку.
На практичних заняттях студент має бути одягнений в медичний халат.

Під час обговорення теоретичних питань студенти мають демонструвати толерантність,
ввічливість та повагу до своїх колег та викладача.
Використання мобільних телефонів та інших електронних девайсів. Використання
мобільних телефонів та інших електронних пристроїв на занятті допускається тільки під час
електронного тестування або опитування.
Академічна доброчесність. Під час вивчення дисципліни студент має керуватись Кодексом
академічної доброчесності ВНМУ ім.М.І.Пирогова (https://www.vnmu.edu.ua/ загальна
інформація/ Основні документи/ Кодекс академічної доброчесності). При порушенні норм
академічної доброчесності під час поточного та підсумкових контролів студент отримує
оцінку «2» та повинен її відпрацювати своєму викладачу в установленому порядку протягом
двох тижнів після отриманої незадовільної оцінки.
Пропуски занять. Пропущені заняття відпрацьовуються в порядку, установленому в
Положенні про організацію освітнього процесу у ВНМУ ім.М.І.Пирогова (посилання
https://www.vnmu.edu.ua/ Загальна інформація/Основні документи) у час, визначений
графіком відпрацювань (опублікований на сайті кафедри https://www.vnmu.edu.ua/ кафедра
клінічної фармації та клінічної фармакології#) черговому викладачу. Для відпрацювання
пропущеного заняття студент має надати конспект з відповідної теми та письмово чи усно
відповісти на питання до теми заняття. Відпрацювання пропущених лекцій здійснюється
після надання конспекту лекційного матеріалу, або написання реферату, чи підготовки
власної презентації з теми пропущеної лекції.
Порядок допуску до підсумкового контролю з дисципліни наведений в Положенні про
організацію освітнього процесу у ВНМУ ім. М.І. Пирогова (посилання
https://www.vnmu.edu.ua/ Загальна інформація/Основні документи). До підсумкового
контролю допускаються студенти, які не мають пропущених невідпрацьованих практичних
занять та лекцій та отримали середню традиційну оцінку не менше «3».
Додаткові індивідуальні бали. Індивідуальні бали з дисципліни студент може отримати за
індивідуальну роботу, обсяг якої оприлюднений на сайті кафедри в навчально-методичних
матеріалах дисципліни, кількість балів визначається за результатами ІРС згідно Положенню
про організацію освітнього процесу у ВНМУ ім.М.І.Пирогова (посилання
https://www.vnmu.edu.ua/ Загальна інформація/Основні документи).
Вирішення конфліктних питань. При виникненні непорозумінь та претензій до викладача
через якість надання освітніх послуг, оцінювання знань та інших конфліктних ситуацій,
студент повинен подати спершу повідомити про свої претензії викладача. Якщо конфліктне
питання не вирішено, то студент має право подати звернення до завідувача кафедри згідно
Положення про розгляд звернень здобувачів вищої освіти у ВНМУ ім.М.І.Пирогова
(https://www.vnmu.edu.ua/ Загальна інформація/Основні документи).
Політика в умовах дистанційного навчання. Порядок дистанційного навчання
регулюється Положенням про запровадження елементів дистанційного навчання у ВНМУ ім.
М.І. Пирогова (https://www.vnmu.edu.ua/ Загальна інформація/Основні документи).
Основними навчальними платформами для проведення навчальних занять є Microsoft Team,
Google Meets. Порядок проведення практичних занять та лекцій, відпрацювань та
консультацій під час дистанційного навчання оприлюднюється на веб-сторінці кафедри
(https://www.vnmu.edu.ua/ кафедра клінічної фармації та клінічної фармакології/ Студенту
або https://www.vnmu.edu.ua/ кафедра клінічної фармації та клінічної фармакології/ Новини).
Зворотній зв’язок з викладачем здійснюється через месенджери (Viber, Telegram, WhatsApp)
або електронну пошту (на вибір викладача) в робочий час.

8. Навчальні ресурси
Навчально-методичне забезпечення дисципліни оприлюднено на сайті кафедри. Маршрут
отримання матеріалів https://www.vnmu.edu.ua/ кафедра клінічної фармації та клінічної
фармакології/ Студенту.
Базова література:
1.
Клінічна фармакологія: підручник / За ред. проф. М.І.Яблучанського,
В.М.Савченка. – Харків: ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2011. – 405 с.
2.
Клиническая фармакология: учебник для вузов / Под ред. В.Г.Кукеса, Д.А.Сычева.
– 6-е изд., перераб. и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 1024 с.
3.
Клиническая фармакология и фармакотерапия: Учебник / Под ред. В.Г.Кукеса,
А.К.Стародубцева. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 832 с.
4.
Клінічна фармакологія та фармакотерапія в стоматології (навчальний посібник)/
І.П. Мазур, М.В. Хайтович, Л.І. Голопихо. – Київ: Медицина, 2018. – 376 с.
5.
Михайлов И.Б. Клиническая фармакология: Учебник для студентов медицинских
вузов.- СПб.: «Сотис-Мед», 2013. – 587 с.
6.
Клиническая фармакология. Учебное пособие для студентов медицинских вузов,
врачей-интернов, врачей общей практики и семейной медицины / Составители: А.Н.
Беловол, Л.Р. Бобронникова, В.В. Златкина, Ю.Н. Шапошникова, В.Д. Немцова, И.А.
Ильченко. – Х.: ТОВ «Планета-прінт», 2016. – 336 с.
7.
Клиническая фармакология: учебник для медицинских ВУЗов IV уровня
аккредитации / Под ред. О.Я.Бабака, А.Н.Беловола, И.С.Чекмана. – К.: Медицина, 2012. –
728 с.
8.
Клиническая фармакология: учебник для вузов / Под ред. В. Г. Кукеса. – 4-е изд.,
перераб. и доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 1056 с.
9.
Клиническая фармакология и фармакотерапия: Учебник / Под ред. В.Г.Кукеса,
А.К.Стародубцева. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. – 832 с.
10. Михайлов И.Б. Клиническая фармакология – основа рациональной
фармакотерапии: Руководство для врачей. – СПб.: ООО «Издательство Фолиант», 2013. –
960 с.
11. Побочное действие лекарств: ученик-справочник / С. М. Дроговоз, А. П. Гудзенко,
Я. А. Бутко, В. В. Дроговоз. – Х.: «СИМ», 2011. – 480 с.
12. Фармакология в рисунках и схемах / В.В.Годован; под ред. В.И.Кресюна. –
Винница: Нова Книга, 2017. – 464 с.
13. Фармакология : руководство для внеаудиторной и аудиторной работы студентов:
учебное пособие для студентов вузов МОЗ Украины отрясли знаний «Фармация» / С. Ю.
Штрыголь, С. М. Дроговоз, И. М. Рыженко и др..; под. ред. С. Ю. Штрыголя. – 2-е изд.,
испр., перераб. и доп. – харьков : YafE ^ Золотые страницы, 2015. – 312 с.
Допоміжна:
1.
Клініко-фармакологічний глосарій: навч. посібник / В.Й.Кресюн, В.В.Годован,
С.Б.Стречень. – Одеса: ОНМедУ, 2015. – 328 с.
2.
Кресюн В.Й. Лікарська рецептура із загальною фармакологією: навч. посібник для
студентів вищих навчальних закладів МОЗ України / В.Й.Кресюн, В.В.Годован. – 2-ге вид.,
переобл. і доповн. – Одеса: ОНМедУ, 2017. – 280 с.
3.
Лекарственная токсикология: учебник-справочник / Под ред. Дроговоз С.М.,
Лукьянчук В.Д., Шейман Б.С. – Х.: Титул, 2015. – 592 с.

4.
Клінічна фармакологія невідкладних станів у практиці стоматолога: навчальний
посібник / О.М. Біловол, Л.Р. Боброннікова, I.I. Вакалюк та ін.; за ред. О.М. Біловола. – Х.:
Медицина, 2018. – 296 с.
5.
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.
6.
Pharmacology at your palms: reference book / Drogovoz S.M., Kutsenko T.A. - Kharkiv:
Nphall, 2016,-80 p.
Електронні ресурси
1.
Сайт кафедри – http://vnmu.edu.ua/
2.
Сайт бібліотеки - http://library.vsmu.edu.ua/
3.
Державний реєстр лікарських засобів www.moz.gov.ua
4.
Уніфіковані протоколи ведення хворих www.moz.gov.ua
5.
Австралійський
бюлетень
небажаних
лікарських
реакцій.
http://www.tga.health.gov.au/adr/aadrb.htm.
6.
Британський щомісячний бюлетень з безпечності застосування лікарських засобів.
http://www.mhra.gov.uk/Publications/Safetyguidance/DrugSafetyUpdate/index.htm.
7.
Лекції для післядипломної освіти «Принципи клінічної фармакології» Клінічного
центру
Національного
інституті
здоров’я
США.
http://www.cc.nih.gov/researchers/training/principles.shtml.
8.
Міжрегіональне
товариство
спеціалістів
доказової
медицини:
http://www.osdm.org/index.php
9.
Вісник доказової медицини: http://www.evidence-update.ru
10. Європейське товариство клінічних фармакологів і фармакотерапевтів:
http://www.eacpt.org
11. Ресурс з фармакогенетики. http://www.pharmgkb.org/.
12. On-line регістрація небажаних лікарських реакцій на сайті FDA.
https://www.accessdata.fda.gov/scripts/medwatch/medwatch-online.htm.
13. Ресурс по взаємодії лікарських засобів: http://medicine.iupui.edu/flockart/
14. Робоча група з фармакотерапії Європейського товариства кардіологів
https://www.escardio.org/.
Консультації проводяться два рази на тиждень згідно графіку консультацій.
9. Розклад та розподіл груп по викладачам опублікований на веб-сторінці кафедри
(https://www.vnmu.edu.ua/
кафедра клінічної фармації та клінічної фармакології/
Студенту).
10. Питання до проміжних та підсумкового контролів дисципліни опубліковані на вебсторінці кафедри (https://www.vnmu.edu.ua/ кафедра клінічної фармації та клінічної
фармакології/ Студенту).

