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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 «Взаємодія 

лікарських засобів» є основні типові клінічні прояви взаємодії лікарських 

засобів, які виникають при використанні препаратів для лікування і 

профілактики найбільш розповсюджених захворювань людини, види 

взаємодії, закономірності між фізико-хімічними і фармакологічними 

властивостями і особливостями проявів лікарської взаємодії, принципи 

ефективної і безпечної комбінованої фармакотерапії, заходи для 

попередження виникнення розвитку небажаних ефектів при поліпрагмазії. 

 

Пререквізити і постреквізити курсу (Місце дисципліни  в освітній 

програмі):  
базуються на знаннях нормальної та патологічної клінічної анатомії, 

гістології, цитології та ембріології, медичної та клінічної біохімії, загальної 

та клінічної патологічної фізіології, мікробіології, вірусології та імунології, 

фармакології, клінічної фармації та клінічної фармакології, пропедевтики 
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внутрішніх хвороб та терапії, інфекційних хвороб, сімейної медицини, 

фтизіопульмонології, внутрішньої медицини, що передбачає інтеграцію з 

цими дисциплінами та формування умінь застосовувати знання в процесі 

подальшого навчання та у професійній діяльності. 

Мета  курсу. 
Метою вибіркової навчальної дисципліни «Взаємодія лікарських 

засобів» є підготовка фахівців, які є здатними компетентно розв’язувати 

комплексні проблеми в галузі професійної та дослідницької інноваційної 

діяльності при плануванні та виконанні власних досліджень та підготовки 

докторів філософії до якісного виконання функціональних обов’язків, 

пов’язаних з раціональним вибором лікарських засобів, їх ефективних і 

безпечних комбінацій, що має зменшити частоту або попереджати 

виникнення небажаних ефектів під час проведення моно- та комбінованої 

фармакотерапії. 

Завдання дисципліни: 

         1) надання здобувачам ступеня доктора філософії знань щодо 

класифікацій та видів взаємодії лікарських засобів,  механізмів взаємодії, 

наслідків комбінованого застосування ліків; 

         2) надання здобувачам ступеня доктора філософії знань відносно різних 

клінічних варіантів перебігу захворювань при взаємодії лікарських засобів 

між собою, взаємодії лікарських засобів з їжею, алкоголем, нікотином, 

прогнозування позитивних наслідків взаємодії та попередження і лікування 

результатів негативного впливу поліпрагмазії; 

        3) надання здобувачам ступеня доктора філософії знань щодо 

прогнозування взаємодії між лікарськими засобами, оцінювання 

співвідношення ризик/користь при застосуванні комбінованої 

фармакотерапії. 

Очікувані результати 

За результатами вивчення дисципліни аспіранти повинні:  

знати: 

   - фармацевтичні, фармакологічні та клінічні аспекти комбінованої 

лікарської терапії; 

   - види та класифікації взаємодії лікарських засобів; 

    - визначення фармацевтичної, фармакокінетичної, фармакодинамічної, 

фармакотоксикодинамічної взаємодії лікарських засобів; 

    - методи оцінки ефективності та безпеки комбінованої фармакотерапії; 

    - результати взаємодії лікарських засобів конкретних фармакологічних 

груп. 

 

вміти: 

    - оцінювати співвідношення ризик/користь при призначенні 

комбінованої фармакотерапії, прогнозувати наслідки поліпрагмазії; 

     - обирати ефективну та безпечну схему комбінованої фармакотерапії в 

залежності від стану хворого, клінічного перебігу захворювання, наявності 

супутньої патології; 



    - оцінювати практичне значення питань взаємодії лікарських засобів в 

системі фармакологічного нагляду за безпекою комбінованого застосування 

ліків; 

     - оцінювати можливі ризики виникнення побічних реакцій внаслідок 

взаємодії лікарських засобів та призначати відповідні заходи для 

попередження і лікування наслідків побічних реакцій. 

ОПИС КУРСУ 

Форми і методи навчання 

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

організації самостійної роботи аспірантів (60 год.). 

Вивчення дисципліни повинно реалізовуватися на основі методів 

проблемного викладу, евристичного, дослідницького, інтерактивного (методу 

проектів).  

Зміст навчальної дисципліни  

Тема 1. Поняття про взаємодію лікарських засобів. Монотерапія. 

Комбінована дія ліків. 

Тема 2. Фармацевтична взаємодія: поняття, види. 

Тема 3. Фармакокінетична взаємодія: поняття, види, основні 

фармакокінетичні показники. 

Тема 4. Фармакодинамічна взаємодія: поняття, види. Механізм дії ліків, 

фармакологічні та клінічні ефекти. 

Тема 5. Фармакотоксикодинамічна взаємодія: поняття, види. Класифікація 

побічних реакцій. Фактори, що впливають на їх виникнення. Система 

фармакологічного нагляду за безпекою застосування ліків в Україні та світі. 

Тема 6. Взаємодія ЛЗ, що регулюють та застосовуються для лікування 

захворювань серцево-судинної системи (бета-адреноблокатори, блокатори 

кальцієвих каналів, нітрати, інгібітори АПФ, антагоністи ангіотензінових 

рецепторів ІІ, сечогінні, кардіотоніки, антиаритмічні ЛЗ). 

Тема 7. Взаємодія ЛЗ, що регулюють ліпідний обмін та здатність крові до 

згортання (гіполіпідемічні ЛЗ, тромболітики, антикоагулянти, 

антиагреганти, прокоагулянти). 

Тема 8. Взаємодія ЛЗ, що регулюють функції дихальної системи та 

застосовуються для лікування захворювань респіраторного тракту 

(бронхолітики, протизапальні місцевої та системної дії, муколітики, 

протикашльові ЛЗ). 

Тема 9. Взаємодія ЛЗ, що регулюють функції ШКТ і гепато-біліарної 

системи та застосовуються для лікування захворювань стравоходу, шлунка, 

кишечника, печінки, жовчного міхура, підшлункової залози. 

Тема 10. Взаємодія протизапальних ЛЗ (нестероїдних і стероїдних).  

Тема 11. Взаємодія антибактеріальних, противірусних, протигрибкових, 

антипротозойних ЛЗ. 

Тема 12. Взаємодія протиалергічних, імунотропних ЛЗ. 

Тема 13. Взаємодія ЛЗ, що впливають на функції центральної та 

периферичної нервової системи та застосовуються для лікування 



захворювань нервової системи. 

Тема 14. Взаємодія ліків з їжею, алкоголем, нікотином. 

Тема 15. Заповнення протоколу «Взаємодія ЛЗ». Виступ з науковим 

повідомленням. Контроль практичних навичок та теоретичних знань. 

Залікове заняття. Підсумковий контроль засвоєння дисципліни. 

 

Перелік  рекомендованої літератури 

1. Клінічна фармакологія: підручник / За ред. проф. М.І.Яблучанського, 

В.М.Савченка. – Харків: ХНУ ім. В.Н.Каразіна, 2011. – 405 с. 

2. Клінічна фармація (фармацевтична опіка): підручник для студ. вищ. 

мед. (фармац.) навч. закл. / І.А.Зупанець, В.П.Черних, Т.С.Сахарова та 

ін. – Х.: НФАУ: Золоті сторінки, 2011. – 704 с. 

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

McGraw-Hill Medical, 2018.- 1235 р. 

4. Клінічна фармація: підручник для студентів фармацевтичних 

факультетів / За ред. В.П.Черних, І.А.Зупанця, І.Г.Купновицької. – 

Івано-Франківськ, 2013. – 1612 с. 

5. 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. 

6. Фармакотерапія з фармакокінетикою: навч. посіб. для студентів вищ. 

навч. закл. / І.В.Кіреєв, О.О.Рябова, Н.В.Жаботинська та ін.; за ред. 

І.В.Кіреєва. – Харків: НФАУ: Золоті сторінки, 2019. – 384 с. 

7. Клінічна фармакологія: підручник / за ред. О.М.Біловола. – Вінниця: 

Нова Книга, 2021. – 544 с. 

8. Взаимодействие лекарств и эффективность фармакотерапии / 

Л.В.Деримедведь, И.М.Перцев, Е.В.Шуванова, И.А.Зупанец, 

В.Н.Хоменко; Под ред. проф. И.М.Перцева. – Харьков: Изд-во 

«Мегаполис», 2001. – 784 с. 

9. Лікарська взаємодія та безпека ліків: посібник / Л.Л.Давтян, 

Г.В.Загорій, Ю.В.Вороненко [та ін.]. – К.: «Блудчий М.І.», 2011. – 744 с. 

10. Несумісності та нераціональні сполучення лікарських засобів для 

парентерального застосування. За ред. Л.Л.Давтян, Р.С.Коритнюк, 

Г.М.Войтенко та ін. Довідник-учбовий посібник. – Київ: «НВП 

Інтерфейс», 2012. – 76 с. 

 

ОЦІНЮВАННЯ 

 Методи поточного контролю: Оцінювання успішності вивчення 

кожної теми дисципліни виконується за традиційною 4-х бальною шкалою. 

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. 

В кінці кожного заняття викладач повинен оголосити аспірантам їх 

оцінки, внести відповідний запис до Журналу обліку відвідування та 

успішності аспірантів та Відомості обліку успішності і відвідування занять 

аспірантами.  

Наприкінці вивчення дисципліни розраховується поточна успішність – 

середній поточний бал (середнє арифметичне всіх поточних оцінок за 

традиційною шкалою, округлене до двох знаків після коми).  

На останньому практичному занятті викладач зобов’язаний надати 

інформацію аспірантам щодо результатів їх поточної академічної успішності 

та академічну заборгованість (якщо така є), а також при виконанні навчальної 

програми з дисципліни заповнити залікову книжку аспіранта.  

      Підсумковий контроль. Вивчення навчальної дисципліни завершується 

заліком. Залік отримають аспіранти (пошукувачі), які не мають пропусків 

семінарських занять або відпрацювали пропущені аудиторні заняття і мають 

середній бал не менше, ніж 3,00.  

      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 



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 ОНМедУhttps://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. 
 

https://onmedu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/01/osvitnij-proces.pdf
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https://onmedu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/07/polozhennja-pro-dobrochesnist.pdf
https://onmedu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/07/polozhennja-pro-dobrochesnist.pdf

