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Одеський національний медичний університет 

Факультет Фармацевтичний 

Кафедра фармакології та фармакогнозії 

 

Силабус курсу 

Побічні ефекти лікарських засобів 

 

Обсяг 4 кредити / 120 годин  

Семестр, рік 

навчання 

ІІІ-IV семестр, ІІ рік навчання (Доктор філософії) 

Дні, час, 

місце 

Згідно розкладу в аудиторії 106 кафедри фармакології та 

фармакогнозії (цикл фармакогнозії). Вул. Малиновського  - 37 

Викладач (-і) Кресюн Валентин Йосипович, професор 

Антоненко Петро Борисович, професор 

Контактний 

телефон 

0669804871 

Е-mail petro.antonenko@onmedu.edu.ua – Антоненко П. Б. 

kresun@onmedu.edu.ua – Кресюн В.Й. 

Робоче місце Кабінет № 102 кафедри фармакології та фармакогнозії (цикл 

фармакогнозії). Вул. Малиновського  - 37 

Консультації Очні консультації: четвер  з 15.00 до 17.00; субота з 9.00 до 

13.00 

Онлайн консультації: четвер  з 15.00 до 17.00; субота з 9.00 до 

13.00 Microsoft Teams або через Telegram/viber 

 

КОМУНІКАЦІЯ  

Комунікація зі аспірантами буде здійснюватися через очні зустрічі. У разі 

переходу на дистанційне навчання комунікація зі аспірантами буде 

здійснюватися за допомогою Е-mail, та програм: Microsoft Teams, Moodle, 

Telegram та Viber. 

АНОТАЦІЯ  КУРСУ   

Предмет вивчення дисципліни  

Предметом вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Побічні ефекти 

лікарських засобів» є характерні побічні реакції лікарських засобів, шо 

спостерігаються при їх застосуванні у діапазоні терапевтичних доз; механізми 

розвитку побічних ефектів; заходи, що сприяють зменшенню або попередженню 

виникнення побічних ефектів. 

Пререквізити і постреквізити курсу (Місце дисципліни  в освітній 

програмі): 

- базуються на вивченні аспірантами нормальної та патологічної клінічної 

анатомії, гістології, цитології та ембріології, клінічної хімії, загальної та 

клінічної патологічної фізіології, мікробіології, вірусології та імунології, 

фармакології, клінічної фармакології, ботаніки. органічної хімії, біологічної 

хімії, біофізики, фізичної та колоїдної хімії, шо передбачає інтеграцію з цими 
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дисциплінами та формувати умінь застосовувати знання в процесі подальшого 

навчання та у професійній діяльності. 

Мета  курсу.  
Метою вибіркової навчальної дисципліни «Побічні ефекти лікарських 

засобів» є оволодіння комплексом знань, вмінь, навичок раціонального й 

безпечного для здоров’я людини застосування лікарських засобів, що має 

зменшити частоту або попереджати виникнення небажаних ефектів для 

проведення планування та виконання власних досліджень, для розв’язання 

значущих проблем у сфері професійної діяльності, науки, виконання 

функціональних обов’язків, пов’язаних з раціональним вибором лікарських 

препаратів. 

Завдання. 

1) надання здобувачам ступеня доктора філософії знань щодо різновидів, 

механізмів розвитку, причин та клінічних проявів побічної дії; 

2) надання здобувачам ступеня доктора філософії знань відносно ознак 

отруєння лікарськими препаратами, механізму дії, ймовірного перебігу та шляхів 

попередження й корекції побічних ефектів при призначенні лікарських 

препаратів; 

3) надання здобувачам ступеня доктора філософії знань щодо 

прогнозування взаємодії між лікарськими засобами, оцінювання співвідношення 

ризик/користь при застосуванні лікарських препаратів різних фармакологічних 

груп. 

Очікувані результати 

За результатами вивчення дисципліни аспіранти повинні  

знати: 

- Класифікацію та механізми виникнення побічних ефектів; 

- Методи оцінки ефективності та безпеки фармакотерапії; 

- Структуру та управління фармацевтичною службою в Україні; 

- Побічні ефекти, що виникають при застосуванні лікарських засобів, що 

впливають на ЦНС, серцево-судинну систему, систему крові, імунітет. 

вміти: 

- Оцінювати співвідношення ризик/користь для лікарських препаратів; 

- Обирати безпечну фармакологічну терапію під час вагітності; 

- Подавати повідомлення про отримані побічні ефекти лікарських засобів; 

- Розпізнавати картину отруєння лікарськими препаратами з різних груп та 

призначати відповідну фармакотерапію отруєння. 

ОПИС КУРСУ 

 Форми і методи навчання 

Курс буде викладений у формі семінарських (60 год.), організації 

самостійної роботи аспірантів  (60 год.).  

Вивчення дисципліни повинно реалізовуватися на основі методів 

проблемного викладу, евристичного, дослідницького, інтерактивного (методу 

проектів).  
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Зміст навчальної дисципліни  

Змістовий розділ № 1. Фармакотоксикодинаміка. Класифікація побічних 

реакцій лікарських засобів. Фактори, що впливають на їх виникнення. Система 

фармакологічного нагляду за побічними діями лікарських засобів в світі та на 

Україні. 

Тема 1 Фармакотоксикодинаміка. Класифікація побічних реакцій 

лікарських засобів. Фактори, що впливають на їх виникнення 

Тема 2 Система фармакологічного нагляду за побічними діями лікарських 

засобів в світі та в Україні 

Змістовий розділ №2. Побічні реакції, що виникають при застосуванні 

основних фармакотерапевтичних груп 

Тема 3 Побічні реакції, що виникають при застосуванні лікарських засобів, 

що впливають на ЦНС 

Тема 4 Побічні реакції лікарських засобів, що впливають на серцево-

судинну систему 

Тема 5 Побічні реакції лікарських засобів, що впливають на систему крові, 

імунітет та метаболізм 

Тема 6 Побічні реакції протизапальних та протиалергічних засобів 

Тема 7 Побічні реакції, що викликані протимікробними та 

протипаразитарними засобами 

Тема 8 Побічні реакції лікарських засобів, що впливають на систему 

дихання, ШКТ 

Тема 9 Контроль практичних навичок та теоретичних знань. Залікове 

заняття. Підсумковий контроль засвоєння дисципліни. 

Перелік  рекомендованої літератури  

1. Загальна фармакологія : підручник / Чекман І.С., Бєленічев І.Ф., 

Горчакова Н.О., Лук’янчук В.Д., Бухтіярова Н.В., Моргунцова С.А. – Запоріжжя, 

Київ, 2016. – 168 с. 

2. Фармакологія: підручник для студ. мед. ф-тів / Чекман І.С., Горчакова 

Н.О., Казак Л.І. [та ін.]; за ред. проф. І.С.Чекмана. – Вид. 4-те. – Вінниця: Нова 

книга, 2017. – 784 с. 

3. Фармакологія в рисунках і схемах / В.В.Годован ; за ред. В.Й.Кресюна. 

– Вінниця : Нова Книга, 2019. – 464 с. : іл.  

4. Betram G Katzung Basic and Clinical Pharmacology, 14th Edition. - 

McGraw-Hill Medical, 2018.- 1235. 

5. Побочное действие лекарств. (Логика безопасности лекарств) / С. Под 

ред. С. М. Дроговоза. Х. : СИМ, 2010.- 480 с. 

6. Клиническая фармакология и фармакотерапия : учебник. – 3-е изд., доп. 

и перераб. / под ред. В.Г.Кукеса, А.К.Стародубцева. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. 

– 832 с. 

ОЦІНЮВАННЯ 

Методи поточного контролю: Оцінювання успішності вивчення кожної 

теми дисципліни виконується за традиційною 4-х бальною шкалою. 
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Поточна успішність розраховується як середній поточний бал, тобто 

середнє арифметичне всіх отриманих аспірантом оцінок за традиційною 

шкалою, округлене до 2 (двох) знаків після коми, наприклад 4,75. 

Оцінювання  поточного контролю з дисципліни: 

Значення оцінки «відмінно»: аспірант виявляє особливі творчі здібності, 

вміє самостійно здобувати знання, без допомоги викладача знаходить та 

опрацьовує необхідну інформацію, вміє використовувати набуті знання і вміння 

для прийняття рішень у нестандартних ситуаціях, переконливо аргументує 

відповіді, самостійно розкриває власні обдарування і нахили. 

Значення оцінки «добре»: аспірант вільно володіє вивченим обсягом 

матеріалу, застосовує його на практиці, вільно розв'язує вправи і задачі у 

стандартних ситуаціях, самостійно виправляє допущені помилки, кількість яких 

незначна. 

Значення оцінки «задовільно»: аспірант відтворює значну частину 

теоретичного матеріалу, виявляє знання і розуміння основних положень; з 

допомогою викладача може аналізувати навчальний матеріал, виправляти 

помилки, серед яких є значна кількість суттєвих. 

Значення оцінки «незадовільно»: аспірант володіє матеріалом на рівні 

окремих фрагментів, що становлять незначну частину навчального матеріалу. 

До підсумкової атестації допускаються лише ті аспіранти, які не мають 

академічної заборгованості і мають середній бал за поточну навчальну діяльність 

не менше 3,00. 

Оцінювання  поточного тестового контролю з дисципліни: 

- «5» - 100-91% правильних відповідей; 

- «4» - 90-71% правильних відповідей; 

- «3» - 70-60,5% правильних відповідей; 

- «2» - менш 60% правильних відповідей. 

Форми і методи підсумкового контролю: 

Формою підсумкового контролю знань  з навчальної дисципліни є 

диференційний залік. 

Середній бал за дисципліну переводиться в традиційну оцінку з 

дисципліни за 4-бальною шкалою і розцінюється як співвідношення цього 

середнього арифметичного до проценту засвоєння необхідного об’єму знань з 

даного предмету.  

Середній бал 

за 

дисципліну 

Відношення отриманого аспірантом 

середнього балу за дисципліну до 

максимально можливої величини 

цього показника 

Оцінка з 

дисципліни 

за 4-бальною шкалою 

(традиційна оцінка) 

4,45 – 5,0 185-200 5 

3,75 – 4,44 151-184 4 

3,0 – 3,74 120-150 3 

Самостійна робота аспірантів. 

Самостійна робота аспірантів, яка передбачена темою заняття поряд 

із аудиторною роботою, оцінюється під час поточного контролю теми 
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на відповідному занятті. Засвоєння тем, які виносяться лише на самостійну 

роботу, перевіряється на останньому занятті. 

ПОЛІТИКА  КУРСУ  («правила  гри»)  

Політика щодо дедлайнів та перескладання: якщо здобувач вищої 

освіти був відсутній на заняттях з будь-якої причини, то відпрацювання 

здійснюється у встановлені викладачем терміни. Відповідно до Положення про 

організацію освітнього процесу в ОНМедУ https://onmedu.edu.ua/wp-

content/uploads/2020/01/osvitnij-proces.pdf. Усі завдання, передбачені програмою, 

мають бути виконані у встановлені викладачем терміни. 

Політика щодо академічної доброчесності:  

Політика освітньої компоненти ґрунтується на засадах академічної 

доброчесності (посилання на положення на сайті університету 

https://onmedu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/07/polozhennja-pro-

dobrochesnist.pdf та визначається системою вимог, які викладач пред'являє до 

здобувача при вивченні освітньої компоненти:  

 самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та 

підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми 

потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб 

і можливостей);  

 посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, 

тверджень, відомостей. 

Політика щодо відвідування та запізнень:. Для отримання задовільної 

оцінки обов’язковим є відвідування і робота на аудиторних заняттях (лекції і 

семінарські заняття). Запізнення аспіранта дозволяється не більше ніж на 10 

хвилин. 

Мобільні пристрої: на занятті можна користуватись мобільними 

пристроями з дозволу викладача. 

Поведінка в аудиторії: 
Під час находження в аудиторії важливі: повага до колег; толерантність до 

інших; сприйнятливість та неупередженість; здатність не погоджуватися з 

думкою, але шанувати особистість опонента/-ки (під час дискусій); ретельна 

аргументація своєї думки; дотримання етики академічних взаємовідносин.  
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