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Мета курсу — поглиблення теоретичних знань та вдосконалення практичних 
навичок до раціонального вибору та оптимального використання лікарських 
засобів для забезпечення  раціональної фармакотерапії, попередження та, у 
випадку виникнення, усунення небажаної дії, умінь і навичок із клініко-
фармацевтичних підходів до побічної дії лікарських  засобів, а також для 
надання фармацевтичної опіки хворим різного профілю та різних вікових груп. 
Міждисциплінарні зв'язки. Базуються на вивченні студентами латинської 

мови, етики, філософії, екології, медичної біології, медичної хімії, біологічної 

та біоорганічної хімії, біофізики, анатомії людини, фізіології, патологічної 

фізіології, мікробіології та інтегрується з цими дисциплінами. Знання цих 

дисциплін допомагає в розумінні фармакокінетичних та фармакодинамічних 

особливостей лікарських засобів. 
А також, вивчення клінічної фармакології і фармакотерапії та 

формування умінь застосовувати знання з фармакології в процесі подальшого 

вивчення усіх клінічних дисциплін і в майбутній професійній діяльності. 
Процес вивчення дисципліни спрямований  на формування таких 
компетентностей: здатність здійснювати раціональний вибір та оптимальне 
використання лікарських засобів для  забезпечення раціональної фармакотерапії, 

визначати особливості дії лікарських засобів, тлумачити та розкривати 
основні поняття фармацевтичної опіки хворих різних вікових груп. 
Програмні результати навчання: 
знати: показання та протипоказання до застосування лікарських засобів, 
основи деонтології, етики спілкування з лікарями,  іншим  медичним 
персоналом, провізором, пацієнтом та членами його родини, основні клінічні 
симптоми і синдроми найбільш поширених захворювань, підходи до 
медикаментозного лікування найбільш поширених захворювань залежно від 
віку, стану пацієнта, характеру захворювання, основні принципи 
симптоматичної лікарської терапії захворювань і патологічних станів, при яких 
можливе відповідальне самолікування, принципи взаємодії лікарських засобів в 
організмі пацієнта, методи та критерії оцінки клінічної ефективності лікарських 
засобів різних фармакотерапевтичних груп, клінічні прояви можливих 
лікопов’язаних проблем та побічних ефектів ліків, обов’язки та ступінь 
відповідальності провізора (фармацевта) за ефективність лікарської терапії при 
здійсненні фармацевтичної опіки. 
уміти: правильно визначати групову належність лікарських засобів згідно 
сучасних класифікацій, надавати фармакологічну характеристику традиційним 
та новим лікам, логічно пов’язувати механізм дії з фармакодинамікою, 
фармакодинаміку з показаннями, а побічні ефекти з протипоказаннями до 
застосування ліків, в залежності від особливостей фармакокінетики ліків 
визначати кратність прийому лікарського засобу, його добову, курсову дози, 
обґрунтовувати  адекватну  лікарську  форму  відповідно  до  шляхів  введення 



лікарських засобів, визначати прояви побічної дії ліків, надавати порівняльну 
характеристику лікарським засобам за показниками ефективності, безпеки, 
механізму дії, показанням до застосування тощо. 
володіти: умінням застосовувати теоретичні знання , сучасні принципи 
лікування хворих різних вікових груп, застосувати лікарські засоби відповідно 
до форм, методів і функцій системи фармацевтичного забезпечення населення 
та її складових у світовій практиці, показників потреби, ефективності та 
доступності фармацевтичної допомоги.. 
Зміст навчальної дисципліни: 
Принципи раціонального використання лікарських засобів у залежності від віку 
та стану пацієнтів. Старіння. Вікові особливості організму. Принципи 
раціонального застосування лікарських засобів у сучасній геронтологічній 
практиці. Особливості фармакокінетики та фармакодинаміки лікарських 
засобів у період вагітності та лактації, у неонатології та педіатрії. Принципи 
раціонального застосування лікарських засобів при вагітності та лактації. 
Принципи раціонального застосування лікарських засобів у неонатології та 

педіатрії. 
Особливості фармакотерапії у хворих зі шкідливими звичками. Клініко-
фармацевтичні аспекти вибору та раціонального застосування лікарських 
засобів у хворих зі шкідливими звичками (зловживання алкоголем, нікотином, 

наркотичними речовинами). 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3,5 кредити ЄКТС, загальний обсяг 
105 годин, у тому числі 40 годин аудиторних навчальних занять і 65 годин 
самостійної та індивідуальної роботи. 
Форма семестрового контролю: підсумковий модульний контроль. 


