
 



 



ВСТУП 
 

Робоча програма дисципліни «Фармакотерапія з фармакокінетикою» складена відповідно 
до освітньої програми «Фармація» другого (магістерського) рівня вищої освіти. 

 

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Галузь знань, спеціальність, освітній ступінь 
Галузь знань 22 Охорона здоров'я  
Спеціальність 226 Фармація, промислова фармація 
Освітній ступінь магістр 

Характеристика навчальної дисципліни 
Вид Обов’язкова 
Кількість кредитів ECTS 3 
Загальна кількість годин 90 
Форма підсумкового контролю Екзамен  

Показники навчальної дисципліни  
 денна форма навчання заочна форма навчання 
Семестр 7 7 
Кількість аудиторних годин: 36 12 

лекції 18 4 
практичні заняття 18 8 

семінарські занняття - - 
лабораторні заняття, год. - - 

Самостійна робота, год. 54 78 
Кількість тижневих аудиторних 
годин для денної форми навчання 2  

- 
Індивідуальні науково-дослідні 
завдання 

відповідно до 
рекомендованого  списку 

відповідно до 
рекомендованого  списку 

 

 

2. МЕТА, ЗАВДАННЯ, КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 
ДИСЦИПЛІНИ 

 
Мета: формування у здобувачів вищої освіти теоретичних знань та практичних навичок 
проведення раціональної фармакотерапії; застосовувати методи діагностики і принципи 
медикаментозної терапії найбільш розповсюджених та соціально значущих захворювань людини. 
 
Завдання: 
- Ознайомлення здобувачів вищої освіти з основними принципами медичної етики і деонтології, 
нормами поведінки в клініці, взаємовідносинами 
з лікарем;  
 -Ознайомлення здобувачів вищої освіти з основними типами медичної документації; 
- Опанування здобувачами вищої освіти основними методиками клінічного обстеження хворих, 
методами лабораторного та інструментального обстеження хворих;  
- Вивчення етіопатогенетичних особливостей та загальних принципів фармакотерапії найбільш 
поширених захворювань людини; 
- Засвоєння загальної методології та принципів вибору лікарських засобів 



для проведення ефективної та безпечної фармакотерапії, враховуючи 
індивідуальний стан хворого та фармакологічні особливості препарату; 
 
Набуття компетентностей: 
загальні компетентності (ЗК):  
ЗК 2.Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 
ЗК 6.Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності 
ЗК 7. Здатність до адаптації та дії у новій ситуації. 

спеціальні (фахові) компетентності:  
ФК 1. Здатність проводити санітарно-просвітницьку роботу серед населення з метою 
профілактики поширених захворювань, попередження небезпечних інфекційних, вірусних та 
паразитарних захворювань, а також з метою сприяння своєчасному виявленню та підтриманню 
прихильності до лікування цих захворювань згідно з їхніми медико-біологічними 
характеристиками та мікробіологічними особливостями. 
ФК 2. Здатність здійснювати домедичну допомогу хворим та постраждалим у екстремальних 
ситуаціях та при невідкладних станах. 
ФК 3. Здатність визначати перспективні напрямки та завдання фармацевтичного сектору галузі 
охорони здоров’я та соціальні пріоритети у забезпеченні населення лікарськими засобами для 
реалізації доступної і ефективної фармакотерапії та профілактики захворювань населення. 

ФК 4. Здатність забезпечувати раціональне застосування рецептурних та безрецептурних 
лікарських засобів та інших товарів аптечного асортименту згідно з фізико-хімічними, 
фармакологічними характеристиками, біохімічними, патофізіологічними особливостями 
конкретного захворювання та фармакотерапевтичними схемами його лікування. 
ФК 5. Здатність здійснювати моніторинг ефективності та безпеки застосування населенням 
лікарських засобів згідно даних щодо їх клініко-фармацевтичних характеристики, а також з 
урахуванням суб’єктивних ознак та об’єктивних клінічних, лабораторних та інструментальних 
критеріїв обстеження хворого. 
 
Результати навчання:  
ПРН 3. Застосовувати знання з загальних та фахових дисциплін у професійній діяльності. 
ПРН 11. Проводити санітарно-просвітницьку роботу у фаховій діяльності при виникненні спалахів 
інфекційних, вірусних та паразитарних захворювань. 
ПРН 12. Визначати переваги та недоліки лікарських засобів різних фармакологічних груп з 
урахуванням їхніх хімічних, фізико-хімічних, біофармацевтичних, фармакокінетичних та 
фармакодинамічних особливостей. Рекомендувати споживачам безрецептурні лікарські засоби та 
інші товари аптечного асортименту з наданням консультативної допомоги та фармацевтичної 
опіки. 

ПРН 13. Надавати домедичну допомогу хворим при невідкладних станах та постраждалим у 
екстремальних ситуаціях. 
ПРН 14. Визначати вплив факторів, що впливають на процеси всмоктування, розподілу, 
депонування, метаболізму та виведення лікарського засобу і обумовлені станом, особливостями 
організму людини та фізико-хімічними властивостями лікарських засобів. 
ПРН 21. Сприяти збереженню здоров’я, зокрема профілактиці захворювань, раціональному 
призначенню та використанню лікарських засобів. Виконувати сумлінно свої професійні 
обов’язки, дотримуватися норм законодавства щодо просування та реклами лікарських засобів. 



Володіти психологічними навичками спілкування для досягнення довіри та взаєморозуміння з 
колегами, лікарями, пацієнтами, споживачами. 
 
 

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

ФАРМАКОТЕРАПІЯ З ФАРМАКОКІНЕТИКОЮ 
 

Тема 1.Вступ до загальної проблеми раціональної фармакотерапії. Основні задачі 
раціональної фармакотерапії. Фармакотерапія захворювань центральної та периферійної 
нервової системи. 
Предмет і завдання фармакотерапії. Визначення фармакотерапії та її взаємозв’язок  з іншими 
дисциплінами. Значення фармакотерапії в комплексному лікуванні  різних захворювань. Фактори, 
що впливають на взаємодію лікарських засобів з біологічними системами і визначають кінцеву 
фармакотерапевтичну ефективність. Принципи складання комбінацій лікарських  препаратів з 
урахуванням клінічного перебігу захворювання, а також дані про фармакокінетику і 
фармакодинаміку лікарських препаратів. 
Основні дані про етіологію та патогенез  судинних уражень нервової системи, неврозів, психозів, 
епілепсії, міалгій, радикулітів. Можливі наслідки ускладнення та визначення  напрямків 
фармакотерапії при проведенні  лікування цих захворювань. Вибір фармакологічних груп 
препаратів (седативні, снодійні, анальгезуючі, спазмолітичні, протисудомні, ноотропні, 
психостимулятори, антидепресанти, протизапальні, вітамінні). 
 

Тема 2.Фармакотерапія захворювань органів дихання: бронхів, легень, та ЛОР-
органів. Фармакотерапія в офтальмології. 
Визначення напрямків терапії бронхо-легеневих запальних захворювань. Вибір шляхів введення 
груп  лікарських препаратів у конкретній клінічній ситуації (хіміотерапевтичні, бронхолітичні, 
протизапальні, відхаркувальні, протикашльові, стимулятори дихання,  десенсебілізуючі) та 
порівняльна характеристика їх терапевтичної цінності. 
Основні напрямки фармакотерапії  оторинолярингологічних захворювань: отитів, фарингітів, 
лярингітів, ринітів. Особливості вибору лікарських засобів у практиці лікування хвороб  вуха, 
горла і носа. Найважливіші напрямки фармакотерапії захворювань очей: гальмування алергічних  
реакцій, зниження  мікробної та вірусної інфекції, засоби неспецифічної терапії, регуляція 
внутрішньоочного тиску і величини зіниць, пригнічення запальних реакцій та болю. Вибір 
лікарських засобів  при конкретному захворюванні  і можливість взаємодії  між 
препаратами.Специфічні для офтальмології  лікарські препарати, дозування і концентрація, 
лікарські форми. 
 

Тема 3.Фармакотерапія захворювань серцево-судинної системи 
Значення атеросклерозу в розвитку серцево-судинних захворювань. Сучасні схеми фармакотерапії 
дисліпопротеїнемій. Ішемічна хвороба серця: класифікація, клінічні прояви. Визначення напрямків 
фармакологічного втручання при ІХС. Раціональні комбінації лікарських засобів.  
Артеріальна гіпертензія, класифікація, основні клінічні прояви. Визначення напрямків 
фармакотерапії гіпертонічної хвороби і гіпертензивних станів. Серцева недостатність: патогенез, 
класифікація, основні клінічні прояви. Вибір серцевих глікозидів для лікування серцевої 
недостатності. 
 

Тема 4. Фармакотерапія захворювань ендокринних органів та порушень  обміну 
речовин. Особливості фармакотерапії алергічних станів. Фармакотерапія в гематології. 
Визначення напрямків і цілей фармакологічного втручання при лікуванні захворювань, пов’язаних 
з патологією ендокринної системи і обміну речовин (цукровий та нецукровий діабет, токсичний 
зоб, подагра, гіпотиреоз, гіпертиреоз, гіперпаратиреоз, гіповітамінози, патологічне ожиріння, 



виснаження, гіпофізарний нанізм, акромегалія). Вибір засобів для лікування та порівняльна 
характеристика їх терапевтичної цінності. 
Поняття про алергічні захворюванння. Етіологія, патогенез, клінічні особливості анафілактичного 
шоку, набряку Квінке, кропив’янки, алергічної бронхіальної астми. Визначення напрямків 
фармакотерапії  алергічних станів. Принципи вибору лікарських засобів при конкретних 
алергозах. 
Визначення напрямків і цілей фармакологічного втручання при лікуванні захворювань крові 
(анемії, порфірії, метгемоглобінемії, геморагічний діатез, тромбофлебіти). Значення засобів. Що 
застосовують при хворобах крові. Порівняльна характеристика препаратів за групами. Принципи 
вибору лікарських засобів у конкретній клінічній ситуації, можливість заміни препаратів. 
 

Тема 5. Фармакотерапія захворювань шлунково-кишкового тракту, захворювань 
нирок та сечовидільних шляхів. Фармакотерапія в акушерстві та гінекології. 
Визначення напрямків фармакотерапії захворювань шлунково-кишкового тракту (гастрити, 
виразкова хвороба, коліти, ентерити, холецистити, гепатити, панкреатити). Значення засобів, які 
впливають на секреторну функцію шлунку, протизапальних, протимікробних, антацидних, 
ферментних препаратів, стимуляторів регенерації тканин. 
Обгрунтування вибору лікарських препаратів та порівняльна характеристика їх терапевтичної 
цінності. 
Визначення напрямків терапії гломерулонефриту, пієлонефриту, цистіту, сечокам’яної хвороби, 
гострої та хронічної ниркової недостатності. Вибір застосування  лікарських препаратів у 
конкретній клінічній ситуації та порівняльна характеристика їх терапевтичної цінності. 
Визначення напрямків і цілей фармакологічного втручання при проведенні фармакотерапії  
захворювань статевих органів у жінок (порушення менструального циклу, запалення піхви, ерозія 
шийки матки, запальні захворювання матки, маточних труб та яєчників). Принцип вибору окремих 
лікарських  засобів у конкретній клінічній ситуації. Особливості фармакотерапії при вагітності і 
лактації. Сучасні схеми стимуляції пологів, терапії передчасних пологів. 
 

Тема 6. Фармакотерапія інфекційних та тропічних захворювань . Фармакотерапія 
ревматичних хвороб та системних захворювань сполучної тканини, захворювань суглобів 
Фармакотерапія злоякісних захворювань 
Найважливіші напрямки фармакотерапії інфекційних захворювань мікробної та вірусної етіології. 
Вибір лікарських засобів при конкретному захворюванні  і можливість взаємодії  між 
препаратами. 
Етіологія, патогенез, клініка, особливості перебігу системних захворювань сполучної тканини: 
ревматоїдного артриту, системного червоного вовчака, системної склеродермії, дерматоміозиту. 
Визначення напрямків фармакотерапії запальних захворювань. Значення протизапальних – 
стероїдних і нестероїдних препаратів, протимікробних, імунодепресантів. Основні напрямки 
фармакотерапії колагенозів. 
Можливості і перспективи лікарської терапії раку. Принципи хіміотерапії злоякісних 
новоутворень та можливість її удосконалення. Значення корекції гормонального, імунного та 
метаболічного статуса онкологічних хворих і обгрунтування вибору відповідних препаратів. 
Побічні явища при проведенні хіміотерапії. Сучасні схеми хіміо- і фармакотерапії рака молочної 
залози, рака щитовидної залози, рака ендометрію, саркоми, рака шлунку, рака печінки, лейкозів та 
їх обгрунтування. 
 



4.Структура навчальної дисципліни  
 

Назви тем 

Кількість годин 
Денна форма Заочна форма 

усього у тому числі усього у тому числі 
л с лаб с.р. л п лаб с.р 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 Тема 1. Вступ до загальної 
проблеми раціональної 
фармакотерапії. Основні задачі 
раціональної фармакотерапії. 
Фармакотерапія захворювань 
центральної та периферійної 
нервової системи. 

15 3 3 0 9 15 1 1 0 13 

Тема 2. Фармакотерапія 
захворювань органів дихання: 
бронхів, легень, та ЛОР-органів. 
Фармакотерапія в офтальмології. 

15 3 3 0 9 15 1 1 0 13 

Тема 3. Фармакотерапія 
захворювань серцево-судинної 
системи 

15 3 3 0 9 15 0 2 0 13 

Тема 4. Фармакотерапія 
захворювань ендокринних 
органів та порушень  обміну 
речовин. Особливості 
фармакотерапії алергічних 
станів. Фармакотерапія в 
гематології. 

15 3 3 0 9 15 0 2 0 13 

Тема 5. Фармакотерапія 
захворювань шлунково-
кишкового тракту, захворювань 
нирок та сечовидільних шляхів. 
Фармакотерапія в акушерстві та 
гінекології. 

15 3 3 0 9 15 1 1 0 13 

Тема 6. Фармакотерапія 
інфекційних та тропічних 
захворювань . Фармакотерапія 
ревматичних хвороб та 
системних захворювань 
сполучної тканини, захворювань 
суглобів. Фармакотерапія 
злоякісних захворювань 

15 3 3 0 9 15 1 1 0 13 

Усього годин 90 18 18 0 45 90 4 8 0 78 
 

  
5.Теми практичних(лабораторних) занять 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість годин 
ДФН ЗФН 

1  Тема 1. Вступ до загальної проблеми раціональної 
фармакотерапії. Основні задачі раціональної фармакотерапії. 
Фармакотерапія захворювань центральної та периферійної 
нервової системи. 

3 1 



2 Тема 2. Фармакотерапія захворювань органів дихання: бронхів, 
легень, та ЛОР-органів. Фармакотерапія в офтальмології. 3 1 

3 Тема 3. Фармакотерапія захворювань серцево-судинної 
системи 3 2 

   4 Тема 4. Фармакотерапія захворювань ендокринних органів та 
порушень  обміну речовин. Особливості фармакотерапії 
алергічних станів. Фармакотерапія в гематології. 

3 2 

5 Тема 5. Фармакотерапія захворювань шлунково-кишкового 
тракту, захворювань нирок та сечовидільних шляхів. 
Фармакотерапія в акушерстві та гінекології. 

3 1 

6 Тема 6. Фармакотерапія інфекційних та тропічних захворювань 
. Фармакотерапія ревматичних хвороб та системних 
захворювань сполучної тканини, захворювань суглобів 
Фармакотерапія злоякісних захворювань 

3 1 

 
6.Самостійна робота. 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість годин 
ДФН ЗФН 

1  Тема 1. Вступ до загальної проблеми раціональної 
фармакотерапії. Основні задачі раціональної фармакотерапії. 
Фармакотерапія захворювань центральної та периферійної 
нервової системи. 

9 13 

2 Тема 2. Фармакотерапія захворювань органів дихання: бронхів, 
легень, та ЛОР-органів. Фармакотерапія в офтальмології. 9 13 

3 Тема 3. Фармакотерапія захворювань серцево-судинної 
системи 9 13 

4 Тема 4. Фармакотерапія захворювань ендокринних органів та 
порушень  обміну речовин. Особливості фармакотерапії 
алергічних станів. Фармакотерапія в гематології. 

9 13 

5 Тема 5. Фармакотерапія захворювань шлунково-кишкового 
тракту, захворювань нирок та сечовидільних шляхів. 
Фармакотерапія в акушерстві та гінекології. 

9 13 

6 Тема 6. Фармакотерапія інфекційних та тропічних захворювань 
. Фармакотерапія ревматичних хвороб та системних 
захворювань сполучної тканини, захворювань суглобів 
Фармакотерапія злоякісних захворювань 

9 13 

 
 

7. Індивідуальні науково-дослідні завдання - не передбачені 
 

8. Засоби діагностики результатів навчання ( методи контролю) 
 

Методи усного контролю, методи письмового контролю, методи практичного контролю, 
дидактичні тести. 

Відповідно до вимог регламенту освітнього процесу для успішного засвоєння знань 
здобувачами вищої освіти та об’єктивного їхнього оцінювання здійснюється: 

• систематичний поточний контроль знань під час практичних занять у формі вибіркового 
усного опитування та тестових завдань, підготовки доповідей за темою заняття, доповнень до 
доповідей, участі в обговоренні, презентації самостійних завдань; 



• оцінювання рівня виконання практичної (самостійної) роботи проводиться на основі 
перевірки змісту роботи та її захисту у формі реферату та презентацій (завдання перевіряється на 
відповідність оформлення згідно з вимогами, а також на повноту, ґрунтовність матеріалу, 
наявність цікавих фактів та прикладів, висновків). 

Відповідно до умов кредитно-трансферної системи організації освітнього процесу 
передбачається оцінювання успішності здобувачів вищої освіти з дисципліни у балах. 

Форми поточного контролю. Контроль здійснюється за кредитно-трансферною системою. 
Кожний кредит включає в себе лекції, практичні заняття, самостійну роботу здобувачів вищої 
освіти, які завершуються рейтинговим контролем рівня засвоєння знань програмного матеріалу 
даної частини курсу. Оцінка успішності знань здобувачів вищої освіти здійснюється у формі 
поточного контролю (письмові роботи – реферати, контрольні тощо). 

Рейтинговий контроль знань здобувачів вищої освіти здійснюється за 100-бальною шкалою. 
Загалом, за результатами поточного і підсумкового контролю здобувач вищої освіти 

отримує максимальний бал 100, з них максимальний бал за поточний контроль становить 60 
балів, за підсумковий – 40. Здобувач, який за результатами поточного контролю набрав 
менше 30 балів, не допускається до екзамену (підсумкового контролю). 

Академічні успіхи здобувачів вищої освіти визначаються за допомогою системи оцінювання, 
що використовується в університеті, а саме оцінки виставляються згідно з таблицею співставлення 
шкал: 

 
Шкала оцінок результатів контролю знань здобувачів вищої освіти 

 
Визначення назви за 

державною 
шкалою (оцінка) 

Визначення назви за шкалою 
ECTS 

За 100 
бальною 
шкалою 

ECTS 
оцінка 

ВІДМІННО 
ДОБРЕ 

ЗАДОВІЛЬНО 

Відмінно – відмінне виконання лише з 
незначною кількістю помилок 90 – 100 A 

Дуже добре – вище середнього рівня з 
кількома помилками 82 – 89 B 
Добре – в загальному правильна робота з 
певною кількістю грубих помилок 75 - 81 С 
Задовільно – непогано, але зі значною 
кількістю недоліків 67 – 74 D 

Достатньо – виконання задовольняє 
мінімальні критерії  60 – 66 E 

НЕЗАДОВІЛЬНО 

Незадовільно – потрібно попрацювати 
перед тим як отримати екзамен (без 
повторного вивчення модуля) 

35 – 59 FX 

Незадовільно – необхідна серйозна 
подальша робота (повторне вивчення 
модуля) 

0 – 34 F 

 
 
 

9. Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти, 
засоби діагностики 

 
Критерії оцінювання відповідей здобувачів вищої освіти на практичних заняттях 

 



Враховується: 
1. рівень осмислення навчального матеріалу; 
2. рівень сформованості аналітичних умінь і концептуальних підходів; 
3. повнота розкриття питання, логіка викладу, культура мовлення; 
4. використання додаткової літератури; 
5. порівняння, зв’язок із практикою, висновки. 



 

Бали Критерії оцінювання 

90 – 100 

Досконале знання та розуміння понятійного апарату з тієї чи іншої 
теми, вільне оперування різноманітними класифікаціями. Відповідь на 
поставлені питання повна, насичена глибокими та розгорнутими 
судженнями. Викладений матеріал має доказовий, логічний і послідовний 
характер. Здобувач вищої освіти володіє способами концентрованого 
викладу матеріалу. Демонструє творче застосування знань при 
переформатуванні запитання. У відповіді майже не трапляються мовленнєві 
помилки. 

75 – 89 

Відповідь майже повна, має усвідомлений та достатньо розгорнутий 
характер. Понятійна основа базується на обраній класифікації. 

Відповідь структурована, проте наявні окремі помилки у послідовності 
викладу. Недостатньо виваженою й аргументованою є доказова база. 
Здобувач вищої освіти вільно оперує знаннями, може застосовувати їх у 
новій навчальній ситуації. У відповіді трапляються окремі мовленнєві 
помилки. 

60 – 74 

Відповідь неповна, фрагментарна. Знання мають недостатньо стійкий і 
послідовний характер. Вони застосовуються переважно для виконання 
завдань репродуктивного характеру. У відповідях відсутні посилання на 
фундаментальні дослідження з певної проблеми. Відповідь має формальний 
характер, відсутня чіткість, структурованість. Здобувач вищої освіти 
використовує лише окремі знання у новій навчальній ситуації. У відповіді 
наявні фактичні та мовленнєві помилки. 

0 – 59 

Здобувач вищої освіти неспроможний відтворити інформацію у певній 
послідовності. Оперує лише загальними фразами. Відтворює лише окремі 
фрагменти, називає лише розрізнені факти, дає відповідь у формі 
висловлювання (судження). Наявні грубі фактичні та мовленнєві помилки. 

 
     Методами демонстрування результатів навчання є: завдання для практичних занять, завдання 
для самостійної робіти, презентації результатів дослідження, тестові завдання, контрольні роботи. 
 

Система оцінювання та вимоги форми навчання 
 

Заочна форма навчання 

№ Вид діяльності 
(завдання) Критерії оцінювання Максимальна 

кількість балів 

Поточний контроль 
1 Реферативне 

повідомлення 
Змістовність, аргументованість, цілісність, 
науковість, обґрунтованість висновків 

20 

2 Презентація Змістовність, цілісність, науковість, 
оформлення 

20 

3 Контрольна робота Змістовність, аргументованість, цілісність, 
науковість, відповідність функціональному 
місцю 

20 

4 Підсумковий контроль 
(екзамен) 

Правильність та повнота відповідей, 
логічність викладення думок 

40 

 РАЗОМ  100 



 
10. Методи навчання 

 
  Індивідіально-консультативна робота здійснюється за графіком. Індивідіально-

 консультативна роботи викладача кафедри здійснюється у формі: перевірки виконаних завдань 
самостійної роботи, перевірки та захисту завдань, винесених на поточний контроль тощо. 

До форм організації індивідуально-консультативної роботи зі здобувачами належать: 
1. За засвоєнням теоретичного матеріалу: 
− консультації індивідуальні (запитання-відповідь); 
− консультації групові (розгляд типових прикладів - ситуацій). 
2. За засвоєнням практичного матеріалу: 
− консультації індивідуальні і групові. 
3. Для комплексної оцінки засвоєння програмного матеріалу: 
− індивідуальний захист виконаних контрольних робіт; 
− підготовка доповіді для виступу на практичному занятті; 
− підготовка тез доповідей для виступу на науковій конференції. 
Методики активізації процесу навчання. При викладанні навчальної дисципліни з метою 

активізації навчально-пізнавальної діяльності здобувачів вищої освіти передбачено застосування 
активних й інтерактивних методів навчання та міні- лекцій, навчальних тренінгів, ділових та 
симулятивних ігор, кейс-методу. 
 

11. Рекомендована література 
 

Основна література: 
1. Фармакотерапія. Посібник до практичних занять і підготовки до іспиту з фармакотерапії (для 
студентів фармацевтичного факультету заочної форми навчання) / Крайдашенко О.В., Красько 
М.П., Кремзер О.О., Хмельова А.В., Свинтозельський О.О.,Воробйова О.О., Главацький О.М., 
Михайлик О.А. – Запоріжжя, 2011. – 332 с. 
2. Фармакотерапія: підручник для студентів фарм. ф-ту / Крайдашенко О.В., Купновицька І.Г., 
Кліщ І.М., Лизогуб В.Г.– Вид. 2. – Вінниця: Нова книга, 2013. – 644 с. 
3. Rx index - Довідник еквівалентності лікарських засобів: спеціалізоване медичне видання для 
фахівців / за загальн. редакцією І.А. Зупанця, В.П. Черниха. – 2-ге вид. К.: Фармацевт Практик, 
2018. – 848 с. 
4. Дроговоз С.М., Страшний В.В. Фармакологія на допомогу лікарю, про-візору та студенту// 
Харьков.: Изд-во ХАИ.- 2014.- 450с 
5. Дроговоз С.М. Фармакологія на долонях. – Харків, 2001. – 128 с. 
6. Актуальні питання геронтології і геріатрії у практиці сімейного лікаря: Навчальний посібник 
для лікарів-інтернів і лікарів – слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти /за 
редакцією акад. НАМН України Вороненка Ю. В. – К.: Видавець Заславський О. Ю., 2015. – 530 с. 
7. Кіцера О. Клінічна оториноларингологія. Львів, 2006. – 531 
8. Клінічна фармакологія: Підручник / О.М. Біловол, О.Ф. Возіанов, І.К.Латогуз та ін. / За ред. 
О.М. Біловола, І.К. Латогуза і А.Я. Циганенка.: У 2 т. –К.: Здоров’я, 2005. –Т. 1. – 608 с.; - Т. 2. – 
684 с.  
9. Клінічна фармакологія: Підручник / за ред. О.Я. Бабака, О.М. Біловола, І.С. Чекмана. – К.: 
Медицина, 2008. – 656 с.  



10. Невідкладна медична допомога / За ред. Ф.С. Глумчера, В.Ф. Москаленка. – К.: Медицина, 
2006. – 632 с.  
11. Нейко Є.М. Лікування основних захворювань внутрішніх органів. – Івано-Франківськ, 2001. – 
318 с.  
12. Основи клінічної медицини: симптоми та синдроми в практичній фармації: навч. посіб. / І.А. 
Зупанець, С.Б. Попов, Ю.С. Рудик та ін.; за ред. В.П. Черних, І.А. Зупанця. – Х.: Золоті сторінки, 
2010. – 92 с.  
13. Передерій В.Г., Ткач С.М. Основи внутрішньої медицини. У 2-х томах. – Вінниця: Нова книга, 
2009. – Т 1. – 640 с. Т 2. – 784 с.  
14. Пропедевтика внутрішніх хвороб / Ю.І. Децик , Є.М. Нейко, Л.А. Пиріг та ін.; за ред. Ю.І. 
Децика. – К.: Здоров’я, 2000. – 504 с.  
15. Фармакотерапія: підручник для студентів фарм. факультетів / Під ред. О.В. Крайдашенка, І.Г. 
Купновицької, І.М. Кліща, В.Г. Лизогуба. – Вінниця: Нова Книга, 2010. – 644 с.  
 
Допоміжна література 
1. Внутрішні хвороби: посібник у 10 ч.; Упоряд. Абрагамович О.О.; За наук. ред. О.О. 
Абрагамовича, Л.В. Глушка, А.С. Свінціцького. Ч.1-3. – Львів, ВАТ Львівська книжкова фабрика 
«Атлас», 2004. – 528 с.; Ч.4-10. – 726 с.  
2. Глушко Л.В., Волошинський О.В., Титов І.І. Алгоритм надання невідкладної допомоги у 
критичних станах: Навчальний посібник. –Вінниця: НОВА КНИГА, 2004. – 208 с.  
3. Державний формуляр лікарських засобів. Випуск 1 / під ред. В.Т. Чумака, В.І. Мальцева, А.М. 
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12.Посилання на інформаційні ресурси 
 
https://mku.edu.ua/moodle 
http://www.dec.gov.ua/index.php/ua/informatsijno-poshukova-sistema-elektronnij-formulyar 
https://compendium.com.ua/ 
https://pharmtox-j.org.ua/ 
www.pharmencyclopedia.com.ua 
www.mif-ua.com 
www.health-ua.org 
www.accp.com 
www.sciencedirect.com 
http://www.osdm.org/index.php 
 http://www.eacpt.org 
www.psychiatry.ua 
www.apteka.ua 
http://medicine.iupui.edu/flockart/ 
 
     В умовах дії карантинних обмежень освітній процес в університеті здійснюється за змішаною 
формою навчання, а саме:  – дистанційно (за затвердженим розкладом занять) з використанням 
платформ та сервісів дистанційного навчання Moodle,  Zoom,  Viber, проводяться  лекційні 
заняття;  – дистанційно на платформі Moodle, Zoom, і/або Viber, (https://mku.edu.ua/moodle) 
проводяться  практичні (семінарські) заняття та консультації, контроль самостійної роботи (див. 
додаток 1); – аудиторно (за затвердженим  розкладом занять) проводяться 10%  практичних занять 
у навчальних групах кількістю до 20 осіб з урахуванням відповідних санітарних і 
протиепідемічних заходів. 

 
Додаток1 

Можливі види навчальної діяльності 
 
 Діяльність в аудиторії 

 
Онлайн-діяльність 

Попередня підготовка Опитування. Вхідний контроль Ознайомлення чи повторення 
термінології, необхідної для 
опрацювання теми 

Подача нової інформації Презентація. Пошук відповідей 
на питання 

Тексти. Відеозапис. Аудіо 
запис. Пошук відповідей на 
питання. Відео-конференція. 

https://mku.edu.ua/moodle
http://www.dec.gov.ua/index.php/ua/informatsijno-poshukova-sistema-elektronnij-formulyar
https://compendium.com.ua/
https://pharmtox-j.org.ua/
http://www.pharmencyclopedia.com.ua/
http://www.mif-ua.com/
http://www.health-ua.org/
http://www.accp.com/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.osdm.org/index.php
http://www.eacpt.org/
http://www.psychiatry.ua/
http://www.apteka.ua/
http://medicine.iupui.edu/flockart/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwidsquyiujrAhVNpYsKHclFC8cQFjAAegQIEBAC&url=https%3A%2F%2Fwww.viber.com%2Fru%2F&usg=AOvVaw1dVoEg3AWR-gSrGDjuRgHC
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwidsquyiujrAhVNpYsKHclFC8cQFjAAegQIEBAC&url=https%3A%2F%2Fwww.viber.com%2Fru%2F&usg=AOvVaw1dVoEg3AWR-gSrGDjuRgHC
https://mku.edu.ua/moodle


Перегляд фільмів 
Тренування Обговорення. Дебати. 

Питання-відповіді 
Питання для самоперевірки.  
Обговорення (чат, форум) 

Виконання практичного 
завдання 

Завдання, що виконуються під 
час практичних занять 

Пошук відповідей на питання. 
Інтерактивні практичні 
завдання 

Оцінювання 
 

Контрольна робота. 
Опитування 
 

Інтерактивне тестування. Усна 
відповідь (відеозапис). 
Письмова робота 

Рефлексія 
 

Діалог, групове обговорення, 
короткі усні письмові 
повідомлення 

Розробка нотаток до лекції. 
Карти пам’яті. Підготовка 
мультимедійних презентацій 
Відповіді на рефлексивні 
питання 

Зворотний зв’язок 
 

Групові та індивідуальні 
консультації. Коментарі під час 
заняття від викладача 
 

Чат, форум, опитування, аудіо- 
та відео- текстові повідомлення 
з коментарем. Оцінювання 
результатів групової співпраці 

 
 


