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Силабус навчальної дисципліни 

«Побічна дія ліків» 

 

Обсяг навчальної 

дисципліни 

Загальна кількість годин на дисципліну: 45 годин, 1,5 

кредити.  

Семестри IX - Х семестр, 5 рік навчання 

Дні, час, місце 

проведення 

навчальної 

дисципліни 

Згідно розкладу в аудиторіях № 1-5 кафедри 

фармакології та фармакогнозії (цикл фармакології): м. 

Одеса, вул. Ольгіївська, 4 

Викладач(-і) 

Рожковський Я. В., завідувач кафедри, д. м. н., 

професор; 

Кресюн В. Й., чл-кор. НАМН України, з.д.н.т. України, 

лауреат Державної премії України, д. м. н., професор; 

Антоненко П.Б., д. м. н., в.о. професора каф.; Лобашова 

К.Г., к.м.н., доцент;  Шемонаєва К. Ф., к.м.н., доцент; 

Остапчук К. В., к.м.н., асистент; Антоненко К.О., к.б.н., 

асистент; Аль-Надаві Н. Д., асистент. 

Контактна 

інформація 

(048) 717-35-45 

pharmacology@onmedu.edu.ua 

м.Одеса, вул. Ольгіївська, 4, кафедра фармакології та 

фармакогнозії (цикл фармакології) 

Консультації проводяться викладачами кафедри за 

графіком: 

Очні консультації: четвер з 14.30 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 https://moodle.odmu.edu.ua/ або через 

Microsoft Teams/Telegram/viber/Zoom 

 

КОМУНІКАЦІЯ 

 

Комунікація зі здобувачами буде здійснюватися через очні зустрічі. У 

разі переходу на дистанційне навчання комунікація зі здобувачами буде 

здійснюватися за допомогою електронної пошти 

pharmacology@onmedu.edu.ua та програм: Microsoft Teams, Zoom, Telegram, 

Viber.  

 

АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Предметом вивчення дисципліни є характерні побічні реакції 

лікарських засобів, що спостерігаються при їх застосуванні у діапазоні 
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терапевтичних доз; механізми розвитку побічних ефектів; заходи, що 

сприяють зменшенню або попередженню виникнення побічних ефектів. 

Пререквізити і постреквізити дисципліни: 

Пререквізити: побічна дія лікарських засобів, як навчальна дисципліна, 

базуються на вивченні здобувачами нормальної та патологічної клінічної 

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

клінічної патологічної фізіології, мікробіології, вірусології та імунології, 

фармакології, загальної фармації та клінічної фармакології, пропедевтики 

внутрішніх хвороб та терапії, інфекційних хвороб, сімейної медицини, 

фтизіопульмонології, внутрішньої медицини, що передбачає інтеграцію з 

цими дисциплінами. 

Постреквізити: закладає основи формування умінь застосовувати 

знання про побічну дію ліків в процесі подальшого навчання та у 

професійній діяльності. 

Мета дисципліни: оволодіння комплексом знань, вмінь, навичок 

раціонального й безпечного для здоров’я людини застосування лікарських 

засобів, що має зменшити частоту або попереджати виникнення небажаних 

ефектів під час фармакотерапії з метою лікування та профілактики 

захворювань.  

Завдання дисципліни: надання здобувачам теоретичних знань щодо 

різновидів, механізмів розвитку, причин та клінічних проявів побічної дії; 

ознак отруєння лікарськими препаратами, механізму дії, ймовірного перебігу 

та шляхів попередження й корекції побічних ефектів при призначенні 

лікарських препаратів; прогнозування взаємодії між лікарськими засобами, 

оцінювання співвідношення ризик/користь при застосуванні лікарських 

препаратів різних фармакологічних груп.  

Очікувані результати:  

В результаті вивчення навчальної дисципліни здобувачі повинні: 

Знати:  

- Класифікаціюта 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. 
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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Дисципліна буде викладатися у формі практичних занять (16 

аудиторних годин); організації самостійної роботи здобувача (29 годин). 

Методи навчання: лекції, пояснення, мультимедійні презентації, 

ситуаційне навчання, симуляційне навчання, усне опитування, тестування, 

виконання індивідуальних завдань, самостійна робота з підручником. 

Зміст навчальної дисципліни  

Тема 1. Основи раціональної фармакотерапії. Порядок здійснення 

фармаконагляду в Україні. 

Тема 2. Медикаментозна алергія 

Тема 3. Побічні реакції лікарських засобів, що впливають на ЦНС 

Тема 4. Побічні реакції НПВС та стероїдних протизапальних 

Тема 5. Побічні реакції засобів, що впливають на ССС -1 (кардіотоніки, 

антиангінальні) 

Тема 6. Побічні реакції засобів, що впливають на ССС –2 (засоби, що 

впливають на артеріальний тиск) 

Тема 7. Побічні реакції лікарських засобів, що впливають на систему крові 

Тема 8. Побічні реакції антибактеріальних ЛЗ 

 

Перелік рекомендованої літератури  

Основна: 

1. Фармакологія : підручник для студ. стомат. ф-тів вищих мед. навч. 

закладів : вид. 2-ге. / [І.С. Чекман, В.Й. Кресюн, В.М. Бобирьов, В.В. Годован 

та ін.]. – Вінниця : Нова книга, 2017. – 432 с. 

2. Фармакологія : підручник для студ. медичних ф-тів вищих мед. навч. 

закладів України : вид. 4-е виправ. та переробл. / [І.С. Чекман, В.Й. Кресюн, 

В.В. Годован та ін.]. – Вінниця : Нова книга, 2017. – 784 с. 

3. Фармакология в рисунках и схемах : навч. посібник / В.В. Годован / 

Под ред. В. И. Кресюна. – Вінница : Нова Книга, 2017. – 464 с. 

4. Венгеровский А.И. Фармакология. Курс лекций : учеб. пособие : 4-

еизд., перераб. и доп. / А.И. Венгеровский. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 736 

с.. 

5. Острые отравления лекарственными препаратами: диагностика, меры 

неотложной терапии : пособие / И. С. Чекман [и др.] - К. ; Запорожье : [б. и.], 

2013. -99 с. 

Інформаційні ресурси:  

1. Державний Експертний Центр МОЗ України  

http://www.dec.gov.ua/index.php/ua/ 

  2. ДП "Український науковий фармакопейний центр якості лікарських 

засобів" http://sphu.org/ 

  3. Національна наукова медична бібліотека України http://library.gov.ua/ 

http://www.dec.gov.ua/index.php/ua/
http://sphu.org/
http://library.gov.ua/
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Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського 

http://www.nbuv.gov.ua/ 

  4.  Ресурс по прогнозированию межлекарственных взаимодействий 

(основан на инструкциях FDA, на английском языке) URL: 

http://www.drugs.com 

  5. Ресурс-справочник лекарственных средств и прогнозирования 

межлекарственных взаимодействий (на английском языке). URL: 

http://www.medscape.org 

  6. Ресурс лікарських засобів «Компендіум» http://compendium.com.ua  

  7. Ресурс по взаємодії лікарських засобів 

http://medicine.iupui.edu/flockart/ 

 

ОЦІНЮВАННЯ 

 

Форми і методи поточного контролю: Поточне оцінювання здобувачів 

по відповідних темах проводиться в усній, письмовій, комбінованій, у формі 

тестування та перевірки практичних навичок тощо.  

 

Критерії поточного оцінювання на практичному занятті: 

«5» Здобувач виявляє особливі творчі здібності, вміє самостійно здобувати 

знання, без допомоги викладача знаходить і опрацьовує необхідну 

інформацію, вміє використовувати набуті знання та вміння для 

прийняття рішень у нестандартних ситуаціях, переконливо аргументує 

відповіді, самостійно розкриває власні обдарування та нахили. Рівень 

компетентності – високий (творчий); 

«4» Здобувач вільно володіє вивченим обсягом матеріалу, застосовує його 

на практиці, вільно розв’язує задачі в стандартних ситуаціях, 

самостійно виправляє допущені помилки, кількість яких незначна. 

Рівень компетентності – достатній (конструктивно-варіативний); 

«3» Здобувач відтворює значну частину теоретичного матеріалу, виявляє 

знання та розуміння основних положень; за допомогою викладача може 

аналізувати навчальний матеріал, виправляти помилки, серед яких є 

значна кількість суттєвих. Рівень компетентності – середній 

(репродуктивний); 

«2» Здобувач володіє матеріалом на рівні окремих фрагментів, які 

становлять незначну частину навчального матеріалу. Рівень 

компетентності – низький (рецептивно-продуктивний). 

 

Форми і методи підсумкового контролю:залік, виставляється 

здобувачу, який виконав усі розділи освітньої програми вибіркової 

дисципліни, приймав активну участь у практичних заняттях, має середню 

поточну оцінку не менше ніж 3,0 і не має академічної заборгованості. 

http://www.nbuv.gov.ua/
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Можливість і умови отримання додаткових (бонусних) балів: не 

передбачено. 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Самостійна робота передбачає підготовку до кожного практичного 

заняття та  заліку. 

 

ПОЛІТИКА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Політика щодо дедлайнів та перескладання: 

− Пропуски занять з неповажних причин відпрацьовуються за розкладом 

черговому викладачу. 

− Пропуски з поважних причин відпрацьовуються за індивідуальним 

графіком з дозволу деканату. 

Політика щодо академічної доброчесності:  

Обов’язковим є дотримання академічної доброчесності здобувачами, а 

саме: 

− самостійне виконання всіх видів робіт, завдань, форм контролю, 

передбачених робочою програмою даної навчальної дисципліни; 

− посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, 

тверджень, відомостей;  

− дотримання норм законодавства про авторське право i суміжні права; 

− надання достовірної інформації про результати власної навчальної 

(наукової) діяльності, використані методики досліджень і джерела 

інформації. 

Неприйнятними у навчальній діяльності для учасників освітнього 

процесу є: 

− використання родинних або службових зв’язків для отримання позитивної 

або вищої оцінки під час здійснення будь-якої форми контролю 

результатів навчання або переваг у науковій роботі; 

− використання під час контрольних заходів заборонених допоміжних 

матеріалів або технічних засобів (шпаргалок, конспектів, мікро-

навушників, телефонів, смартфонів, планшетів тощо); 

− проходження процедур контролю результатів навчання підставними 

особами. 

За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти можуть бути 

притягнені до такої академічної відповідальності:  

− зниження результатів оцінювання контрольної роботи, оцінки на занятті, 

заліку тощо; 

− повторне проходження оцінювання (контрольної роботи, заліку тощо);  
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− призначення додаткових контрольних заходів (додаткові індивідуальні 

завдання, контрольні роботи, тести тощо); 

− проведення додаткової перевірки інших робіт авторства порушника. 

Політика щодо відвідування та запізнень: 

Форма одягу: медичний халат, який повністю закриває верхній одяг, 

або лікарська піжама, шапочка, маска, змінне взуття. 

Обладнання: підручник, зошит, словник, ручка. 

Стан здоров’я: здобувачі хворі на гострі інфекційні захворювання, у 

тому числі на респіраторні хвороби, до заняття не допускаються. 

Здобувач, який спізнився на заняття, може бути на ньому присутній, 

але якщо в журналі викладач поставив «нб», він повинен його відпрацювати 

у загальному порядку. 

Використання мобільних пристроїв:  

Мобільні пристрої можуть бути застосовані здобувачами з дозволу 

викладача, якщо вони потрібні для виконання завдання. 

Поведінка в аудиторії: дотримання тиші серед здобувачів на заняттях, 

виключення – питання здобувачів до викладача стосовно роз’яснення 

матеріалу; робоча дискусійна атмосфера на практичних заняттях під час 

опитування; дотримання етики академічних взаємовідносин. 

 

 


