
 



 



ВСТУП 
 

Робоча програма дисципліни «Лікарська токсикологія» 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 Залік  

Показники навчальної дисципліни  
 денна форма навчання заочна форма навчання 
Семестр 8 8 
Кількість аудиторних годин: 30 12 

лекції 16 4 
практичні заняття 14 8 

семінарські занняття - - 
лабораторні заняття, год. - - 

Самостійна робота, год. 60 78 
Кількість тижневих аудиторних 
годин для денної форми навчання 3  

12 
Індивідуальні науково-дослідні 
завдання 

відповідно до 
рекомендованого  списку 

відповідно до 
рекомендованого  списку 

 

 

2. МЕТА, ЗАВДАННЯ, КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 
ДИСЦИПЛІНИ 

 
Мета: Надання здобувачам вищої освіти теоретичних знань і практичних навичок про 

шляхи потрапляння лікарських засобів в організм людини в токсичних та субтоксичних 
дозах,уявлення про прояви лікарських засобів на організм, їх токсичний вплив на печінку, органи 
виділення, органи дихання, на систему крові, шкіру, та методи діагностики, лікування і 
профілактики токсичного впливу лікарських засобів на організм людини. 
 

 Завдання: 
- Визначення комплексу токсикометричних параметрів, що характеризують ступінь 
токсичності і небезпеки виникнення і розвитку отруєнь в умовах одно - або багаторазового 
надходження лікарського засобу до організму. 
- Вивчення токсикодинамічних ефектів, що викликаються токсичними дозами ліків, у т. ч. 
механізми їх токсичної дії. 
- Вивчення етапів токсикокінетики: всмоктування, розподіл по органах і тканинах, 
біотрансформація, екскреція ліків у токсичних дозах. 



- Пошук, вивчення і розробка протиотрут (антидотів) при отруєннях лікарськими засобами. 
- Розробка методів екстраполяції даних, отриманих у токсикологічному експерименті, на 
людину. 

 
Набуття компетентностей: 
загальні компетентності (ЗК):  
ЗК 2.Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 
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 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 15. Прогнозувати та визначати вплив факторів навколишнього середовища на якість 
лікарських засобів та споживчі характеристики інших товарів аптечного асортименту під час їх 
зберігання. 

 
 

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
ЛІКАРСЬКА ТОКСИКОЛОГІЯ 

 
Тема 1 . Введення в лікарську токсикологію. Загальні поняття. 

Лікарська токсикологія як комплексна фундаментальна дисципліна. Етапи розвитку лікарської 
токсикології. Основні поняття токсикології: токсикант, токсичність, ксенобіотик, токсична дія. 



Типи класифікацій токсичних процесів. Класифікація лікарських засобів за їхньою токсичною 
дією. Основні токсикометричні параметри та розрахункові формули. Характеристика лікарських 
засобів, що впливають на їхні токсикокінетичні властивості. Основні механізми проникнення 
хімічних речовин через біологічні бар'єри організму. Етапи всмоктування, розподілу та 
біотрансформації ксенобіотиків в організмі. Основні механізми токсичної дії лікарських засобів. 
 

Тема 2. Прогнозування токсичності лікарських препаратів. Нормативно-правове 
регулювання проведення доклінічних досліджень. 
Основні етапи розробки лікарського засобу. Класифікація доклінічних досліджень. Методи 
досліджень токсичності лікарських засобів. Методи прогнозування токсичності, в основі яких є 
структура-активність. Основні керівництва щодо методичних підходів доклінічної оцінки 
безпечності лікарських засобів. 
 

Тема 3. Механізми токсичної дії ліків. Принципи детоксикації організму при 
отруєннях. 
Класифікація лікарських засобів за їхніми токсичними ефектами. Механізми токсичної дії 
лікарських засобів. Загальні принципи діагностики отруєнь. Принципи детоксикації організму при 
отруєннях. Методи антидотної детоксикації. Механізм дії антидотів. Протиотрути. 
 

Тема 4. Токсикологія препаратів медіаторної дії, опіоїдних, неопіоїдних анальгетиків 
та НПЗЗ. 
Опіоїдні анальгетики. Класифікація. Діапазон доз. Токсикодинаміка. Токсикокінетика. Механізм 
токсичної дії.. Фактори, що збільшують та зменшують токсичність. Терапія гострих отруєнь 
Неопіоїдних анальгетиків. Класифікація. Діапазон доз. Токсикодинаміка. Токсикокінетика. 
Механізм токсичної дії. Фактори, що збільшують та зменшують токсичність. Терапія гострих 
отруєнь. 
НПЗЗ.Класифікація. Діапазон доз. Токсикодинаміка. Токсикокінетика. Механізм токсичної дії. 
Фактори, що збільшують та зменшують токсичність. Терапія гострих отруєнь. 
 

Тема 5.  Токсикологія седативних лікарських засобів, психостимуляторів, 
антидепресантів та аналептиків. Токсикологія ноотропних препаратів, адаптогенів та 
препаратів різних груп. 
Седативні лікарські засоби. Класифікація. Діапазон доз. Токсикодинаміка. Токсикокінетика. 
Механізм токсичної дії.. Фактори, що збільшують та зменшують токсичність. Терапія гострих 
отруєнь. 
Психостимулятори. Класифікація. Діапазон доз. Токсикодинаміка. Токсикокінетика. Механізм 
токсичної дії. Фактори, що збільшують та зменшують токсичність. Терапія гострих отруєнь. 
Антидепресанти. Класифікація. Діапазон доз. Токсикодинаміка. Токсикокінетика. Механізм 
токсичної дії. Фактори, що збільшують та зменшують токсичність. Терапія гострих отруєнь. 
Аналептики. Класифікація. Діапазон доз. Токсикодинаміка. Токсикокінетика. Механізм токсичної 
дії. Фактори, що збільшують та зменшують токсичність. Терапія гострих отруєнь. 
Ноотропні препарати. Класифікація. Діапазон доз. Токсикодинаміка. Токсикокінетика. Механізм 
токсичної дії. Фактори, що збільшують та зменшують токсичність. Терапія гострих отруєнь. 
Адаптогени. Класифікація. Діапазон доз. Токсикодинаміка. Токсикокінетика. Механізм токсичної 
дії. Фактори, що збільшують та зменшують токсичність. Терапія гострих отруєнь. 



Актопротектори. Класифікація. Діапазон доз. Токсикодинаміка. Токсикокінетика. Механізм 
токсичної дії. Фактори, що збільшують та зменшують токсичність. Терапія гострих отруєнь. 
 

Тема 6. Токсикологія лікарських засобів, що впливають на обмін речовин, на кров та 
на серцево-судинну систему. Токсикологія антигістамінних препаратів. 
Вітамінні препарати. Класифікація. Діапазон доз. Токсикодинаміка. Токсикокінетика. Механізм 
токсичної дії. Фактори, що збільшують та зменшують токсичність. Терапія гострих отруєнь. 
Гормональні препарати. Класифікація. Діапазон доз. Токсикодинаміка. Токсикокінетика. Механізм 
токсичної дії. Фактори, що збільшують та зменшують токсичність. Терапія гострих отруєнь. 
Антигістаміні препарати. Класифікація. Діапазон доз. Токсикодинаміка. Токсикокінетика. 
Механізм токсичної дії. Фактори, що збільшують та зменшують токсичність. Терапія гострих 
отруєнь. 
Типи алергії на лікарські засоби. 
Препарати , що впливають на мозковий кровообіг. Класифікація. Діапазон доз. Токсикодинаміка. 
Токсикокінетика. Механізм токсичної дії. Фактори, що збільшують та зменшують токсичність. 
Терапія гострих отруєнь. 
Серцеві глікозиди. Класифікація. Діапазон доз. Токсикодинаміка. Токсикокінетика. Механізм 
токсичної дії. Фактори, що збільшують та зменшують токсичність. Терапія гострих отруєнь. 
Антигіпертензивні засоби. Класифікація. Діапазон доз. Токсикодинаміка. Токсикокінетика. 
Механізм токсичної дії. Фактори, що збільшують та зменшують токсичність. Терапія гострих 
отруєнь. 
Сечогінні засоби. Класифікація. Діапазон доз. Токсикодинаміка. Токсикокінетика. Механізм 
токсичної дії. Фактори, що збільшують та зменшують токсичність. Терапія гострих отруєнь. 
Протиаритмічні засоби. Класифікація. Діапазон доз. Токсикодинаміка. Токсикокінетика. Механізм 
токсичної дії. Фактори, що збільшують та зменшують токсичність. Терапія гострих отруєнь. 
Протиатеросклеротичні засоби. Класифікація. Діапазон доз. Токсикодинаміка. Токсикокінетика. 
Механізм токсичної дії. Фактори, що збільшують та зменшують токсичність. Терапія гострих 
отруєнь. 
 

Тема 7. Токсикологія хіміотерапевтичних засобів. 
Хіміотерапевтичні засоби.Антибіотики. Класифікація. Діапазон доз. Токсикодинаміка. 
Токсикокінетика. Механізм токсичної дії. Фактори, що збільшують та зменшують токсичність. 
Терапія гострих отруєнь. 
Сульфаніламідні препарати. Антибактеріальні прапарати різної хімічної будови. Класифікація. 
Діапазон доз. Токсикодинаміка. Токсикокінетика. Механізм токсичної дії. Фактори, що збільшують 
та зменшують токсичність. Терапія гострих отруєнь. 
Протитуберкульозні, протисифілітичні, противірусні засоби. Класифікація. Діапазон доз. 
Токсикодинаміка. Токсикокінетика. Механізм токсичної дії. Фактори, що збільшують та 
зменшують токсичність. Терапія гострих отруєнь. 
Протигрибкові та протигельмінтні засоби. Класифікація. Діапазон доз. Токсикодинаміка. 
Токсикокінетика. Механізм токсичної дії. Фактори, що збільшують та зменшують токсичність. 
Терапія гострих отруєнь. 
Протипухлінні (протибластомні) засоби. Класифікація. Діапазон доз. Токсикодинаміка. 
Токсикокінетика. Механізм токсичної дії. Фактори, що збільшують та зменшують токсичність. 
Терапія гострих отруєнь. 
 



4. Структура навчальної дисципліни  
 

Назви тем 

Кількість годин 
Денна форма Заочна форма 

усього 
у тому числі 

усього 
у тому числі 

л с ла
б с.р. л п лаб с.р 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Тема 1. Введення в лікарську 
токсикологію. Загальні поняття. 12 2 2 0 8 9 1 1 0 7 

Тема 2. Прогнозування 
токсичності лікарських 
препаратів. Нормативно-правове 
регулювання проведення 
доклінічних досліджень. 

14 2 2 0 10 10 0 1 0 9 

Тема 3. Механізми токсичної дії 
ліків. Принципи детоксикації 
організму при отруєннях. 

14 3 2 0 9 12 0 2 0 10 

Тема 4. Токсикологія препаратів 
медіаторної дії, опіоїдних, 
неопіоїдних анальгетиків та 
НПЗЗ. 

13 2 2 0 9 14 1 1 0 12 

Тема 5. Токсикологія седативних 
лікарських засобів, 
психостимуляторів, 
антидепресантів та аналептиків. 
Токсикологія ноотропних 
препаратів, адаптогенів та 
препаратів різних груп. 

13 2 2 0 9 16 1 1 0 14 

Тема 6. Токсикологія лікарських 
засобів, що впливають на обмін 
речовин, на кров та на серцево-
судинну систему. Токсикологія 
антигістамінних препаратів. 

12 3 2 0 7 16 1 1 0 14 

Тема 7. Токсикологія 
хіміотерапевтичних засобів. 12 2 2 0 8 13 0 1 0 12 

Усього годин 90 16 14 0 60 90 4 8 0 78 
 

  
5.Теми семінарських або практичних занять 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість годин 
ДФН ЗФН 

1 Введення в лікарську токсикологію. Загальні поняття. 2 1 
2 Прогнозування токсичності лікарських препаратів. 

Нормативно-правове регулювання проведення доклінічних 
досліджень. 

2 1 

3 Механізми токсичної дії ліків. Принципи детоксикації 
організму при отруєннях. 2 2 

   4 Токсикологія препаратів медіаторної дії, опіоїдних, 
неопіоїдних анальгетиків та НПЗЗ. 2 1 

5 Токсикологія седативних лікарських засобів, 2 1 



психостимуляторів, антидепресантів та аналептиків. 
Токсикологія ноотропних препаратів, адаптогенів та препаратів 
різних груп. 

6 Токсикологія лікарських засобів, що впливають на обмін 
речовин, на кров та на серцево-судинну систему. Токсикологія 
антигістамінних препаратів. 

2 1 

7 Токсикологія хіміотерапевтичних засобів. 2 1 
 

6.Самостійна робота. 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість годин 
ДФН ЗФН 

1 Введення в лікарську токсикологію. Загальні поняття. 8 7 
2 Прогнозування токсичності лікарських препаратів. 

Нормативно-правове регулювання проведення доклінічних 
досліджень. 

10 9 

3 Механізми токсичної дії ліків. Принципи детоксикації 
організму при отруєннях. 9 10 

   4 Токсикологія препаратів медіаторної дії, опіоїдних, 
неопіоїдних анальгетиків та НПЗЗ. 9 12 

5 Токсикологія седативних лікарських засобів, 
психостимуляторів, антидепресантів та аналептиків. 
Токсикологія ноотропних препаратів, адаптогенів та препаратів 
різних груп. 

9 14 

6 Токсикологія лікарських засобів, що впливають на обмін 
речовин, на кров та на серцево-судинну систему. Токсикологія 
антигістамінних препаратів. 

7 14 

7 Токсикологія хіміотерапевтичних засобів. 8 12 
 
 

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. 
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 

ЗАРАХОВАНО 

відмінне виконання лише з незначною 
кількістю помилок 90 – 100 A 
вище середнього рівня з кількома 
помилками 82 – 89 B 
в загальному правильна робота з певною 
кількістю грубих помилок 75 – 81 С 
непогано, але зі значною кількістю 
недоліків 67 – 74 D 
виконання задовольняє 
мінімальні критерії  60 – 66 E 

НЕЗАРАХОВАНО 

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

35 – 59 FX 

необхідна серйозна 
подальша робота (повторне вивчення 
модуля) 

0 – 34 F 

 
9. Критерії оцінювання результатів навчання 

     (розподіл балів, які   отримують здобувачі вищої освіти) 
 

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 Професіограма Змістовність, аргументованість, цілісність, 
науковість, відповідність функціональному 
місцю 

20 

4 Участь у груповій 
дискусії 

Змістовність, аргументованість, цілісність, 
науковість, обґрунтованість висновків, 
повнота викладу матеріалу 

10 

5 Дидактичні тести Правильність та повнота відповідей 30 
 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. Основи токсикології : конспект лекцій для студентів фармац. вузів III – IV рів. акредитації 
зі спец. «Технологія фармацевтичних препаратів» / В. С. Бондар, О. О. Маміна, В. І. Степаненко та 
ін. – Х. : Вид-во НФаУ, 2002. – 128 с. 
2. Книга про отрути та отруєння /І.М.Трахтенберг. – ТДМУ. – 2008. -364с. 
3. Токсикологічна хімія : конспект лекцій / В. С. Бондар, О. О. Маміна, С. А. Карпушина та ін. 
– Х. : Вид-во НФаУ : Золоті сторінки, 2002. – 160 с. 
4. Токсикологічна хімія в схемах і таблицях : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / В. С. 
Бондар, С. А. Карпушина, О. Г. Погосян та ін. – Х. : Вид-во НФаУ : Золоті сторінки, 2005. – 128 с. 
5. Фармакологія: Підручник для студентів медичних факультетів / Чекман І.С., Горчакова 
Н.О., Казак Л.І. та ін./ Видання 3-е – Вінниця: Нова Книга, 2016. – С. 33 – 42; 44-65. 
 
Допоміжна література 
1. Лекарственная токсикология / под ред. проф. С. М. Дроговоз, проф. В. Д. Лукьянчука, 
проф. Б. С. Шеймана. – Х. : Титул, 2015. – 592 с. 
2. Лекции по лекарственной токсикологии / С. М. Дроговоз, Ю. В. Столетов, А. В. Зайченко и 
др. – Х. : НФаУ, 2012. – 56 с. 
3. Астахова, А.В. Нежелательные реакции при лекарственном лечении инфекционных и 
инвазионных заболеваний / А.В. Астахова // Рос. вести, перинатологии и педиатрии. - 1997. - Т. 42, 
№ 2. - С. 54-58. 
4. Астахова, А.В. Острая почечная недостаточность лекарственного происхождения / А.В. 
Астахова // Безопасность лекарств. Экспресс- информация. - 2000. - Бюл. № 1. - С. 31-38. 
5. Актуальные вопросы безопасности ненаркотических анальгетиков / В.Т. Ивашкин, В.П. 
Фисенко, А.А. Шептулин, М.Л. Макарьянц // Клин, фармакол. и терапия. - 1999. - № 5. - С. 51-54 
6. Дроговоз, С.М. Антидепрессанты в фокусе лекарственной токсикологии / С.М. Дроговоз, 
В.Д. Лукьянчук, Б.С. Шейман. - Медицина невідкладних станів. — 2014. - № 2. — С.90-94. 



7. Кицес-Коэн, Р. Депрессия, вызванная лекарствами / Р. Кицес-Коэн, А. Гольдшмид // 
Междунар. мед. журнал. - 1998. - № 1. - С. 78-81.7. 
8. Метелица, В.И. Побочное действие лекарственных средств, применя¬емых в кардиологии / 
В.И. Метелица // Болезни сердца и сосудов: в 4х т. / - М.: Медицина, 1992. - Т. 1 - С. 269-306 
9. Андрусенко, М.П. Комбинация антидепрессантов и нейролептиков при лечении 
аффективных расстройств и шизофрении: показания к назначению, побочные эффекты и 
осложнения / М.П. Андрусенко, М.А. Морозова // Журн. неврол. и психиатр. - 2000. - № 11. - С. 60-
65. 
10. Опасность передозировки гипотензивных препаратов / С.М. Дроговоз, В.Д. Лукъянчук, Б.С. 
Шейман, Э.Л. Торяник, А.В. Кононенко / Журнал фармаколопя та лжарська токсиколопя. - 2014. - 
№2 (38). - С. 
11. Падейская, Е.Н. Фторхинолоны: безопасность, побочные реакции, противопоказания / Е.Н. 
Падейская // Человек и лекарство: труды VI Российского нац. конгр. - М., 1999. - С. 272-283. 
12. Фармакология: учебник для студентов высших учебных заведений: перевод с укр. Языка / 
И.С. Чекман, Н.А. Горчакова, Л.И. Казак [и др.]; под ред. Профессора И.С. Чекмана. – Винница: 
Нова Книга, 2013.- С. 33 – 42; 46-66. 
13. Фармакология: учебник / Д.А. Харкевич.- 10-е изд., испр., перераб. и доп.- М.: ГЭОТАР- 
 

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/ 
https://ru.scribd.com/ 
 
   
 
           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 Тексти. Відеозапис. Аудіо 

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/
https://ru.scribd.com/
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


на питання запис. Пошук відповідей на 
питання. Відео-конференція. 
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 

 
 


