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1. Мета дисципліни – сформувати у студентів чітке уявлення про структурно-

функціональні зміни в організмі, викликані побічною дією лікарських засобів 

різних фармакотерапевтичних груп; класифікацію і механізми побічної дії 

лікарських засобів різних груп на організм людини; характеристику ліків, стан 

організму і зовнішні чинники, які зумовлюють побічну дію лікарських засобів; 

профілактику і лікування побічних ефектів основних груп препаратів. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

1. Успішне опанування навчальних дисциплін «Медична хімія», «Анатомія 

людини», «Медична біологія», «Біоорганіча та біологічна хімія», «Медична 

та біологічна фізика», «Мікробіологія, вірусологія та імунологія», 

«Фізіологія». 

2.Вміння самостійно застосовувати знання з медичної біології, медичної  

та біологічної фізики, фізіології та анатомії людини, біологічної та 

біоорганічної хімії, медичної хімії та ін. дисциплін для рішення конкретних 

науково-практичних задач; працювати з науковою та науково-

методичною літературою. 

3.Володіння елементарними навичками системного аналізу.  

3. Анотація навчальної дисципліни 

Навчальна дисципліна «Побічна дія ліків» є складовою циклу підготовки 

фахівців освітнього рівня «Магістр» за освітньою програмою «Медицина». 

«Побічна дія ліків» є вибірковою дисципліною, яка вивчає класифікацію і 

механізми побічної дії лікарських засобів різних фармакотерапевтичних груп на 

організм людини та питань безпеки при застосуванні ліків, а також методи 

профілактики побічних ефектів основних груп препаратів. Дана дисципліна 

дозволить підготувати студентів до практичної діяльності, пов’язаної з 

раціональним вибором лікарських препаратів, спрямованим на попередження 

розвитку побічних реакцій. 

4. Завдання (навчальні цілі): 

Сформувати у здобувача освіти: 

1. теоретичні знання про типові побічні ефекти лікарських препаратів різних 

фармакотерапетичних груп; 

2. теоретичні знання щодо механізмів розвитку побічної дії ліків; 

3. теоретичні знання про негативнi види дiї лiкiв, що пов'язанi з 

фармакодинамiкою та фармакокінетикою, передозуванням та повторним 

введенням лiкiв; 

4. теоретичні знання про умови, що пiдвищують або знижують побічні реакції 

лікарських препаратів; особливостi ускладнень фармакотерапiї у рiзних 
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вiкових групах (у дiтей, пацiєнтiв похилого віку, жiнок в перiод вагітності 

та лактацiї) та роль генетичних факторів у виникненні побічної дії; 

5. сформувати у студентів теоретичні знання про основнi методи 

попередження розвитку побічної дії ліків та принципи їх лiкування, а також 

тенденції становлення фармаконадзору.  

Згідно вимог проекту Стандарту вищої освіти України (другий (магістерський) 

рівень вищої освіти, галузь знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальність 222 

«Медицина») дисципліна забезпечує набуття студентами наступних 

компетентностей: 

інтегральної: 

 здатність розв’язувати типові та складні спеціалізовані задачі та 

практичні проблеми у професійній діяльності у галузі охорони здоров’я, 

або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або 

здійснення інновацій та характеризується комплексністю та 

невизначеністю умов та вимог. 

 

загальних: 

ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК02. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК03. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

     ЗК04. Знання та розуміння предметної галузі та розуміння професійної  

діяльності.  

ЗК05. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК06. Здатність приймати обґрунтовані рішення.  

ЗК07. Здатність працювати в команді. 

ЗК08. Здатність до міжособистісної взаємодії. 

ЗК09. Здатність спілкуватися англійською мовою. 

ЗК 10. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

 

спеціальних (фахових, предметних): 

СК 1. Спроможність збирати медичну інформацію про пацієнта і 

аналізувати клінічні данні.  

СК03. Здатність до встановлення попереднього та клінічного діагнозу 

захворювання. 

СК06. Здатність до визначення принципів та характеру лікування 

захворювань. 

СК07. Здатність до діагностування невідкладних станів. 

СК08. Здатність до визначення тактики надання екстреної медичної 

допомоги. 

СК10. Здатність до проведення лікувально-евакуаційних заходів. 
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СК13. Здатність до проведення санітарно-гігієнічних та профілактичних 

заходів. 

СК15. Здатність до проведення експертизи працездатності.  

СК16. Здатність до ведення медичної документації, в тому числі електронних 

форм. 

СК19. Здатність до проведення аналізу діяльності лікаря, підрозділу, 

закладу охорони здоров’я, забезпечення якості медичної допомоги і 

підвищення ефективності використання медичних ресурсів.  

СК20. Здатність до проведення заходів щодо організації та інтеграції 

надання медичної допомоги населенню та проведення маркетингу 

медичних послуг. 

 

5. Результати навчання за дисципліною: 

     5 семестр 

Результат навчання 

(1 - знати; 2 - вміти; 3 – комунікація; 4 - 
автономність та відповідальність) 

Форми 

(та/або 

методи і 

технології) 

викладання і 

навчання 

Методи оцінювання  

Відсоток у 

підсумкові

й оцінці з 

дисциплін

и Код Результат навчання 

 Знати 

1.1. Типові побічні ефекти лікарських 

препаратів, що належать до різних 

фармакотерапетичних груп та механізми 

їх розвитку. 

Лекція, 

Практична 

робота,  

самостійна 

робота 

Модульна контрольна 

робота; 

оцінювання поточних 

самостійних робіт та 

усних/письмових 

відповідей/доповнень, 

практичних робіт. 

10 

1.2. Негативнi види дiї лiкiв, що пов'язанi з 

фармакодинамiкою та 

фармакокінетикою, передозуванням і 

повторним введенням лiкiв; умови, що 

пiдвищують або знижують побічні 

реакції лікарських препаратів; 

особливостi ускладнень фармакотерапiї 

у рiзних вiкових групах (у дiтей, 

пацiєнтiв похилого віку, жiнок в перiод 

вагітності та лактацiї) та роль 

генетичних факторів у виникненні 

побічної дії 

Лекція, 

Практична 

робота,  

самостійна 

робота 

Модульна контрольна 

робота; 

оцінювання поточних 

самостійних робіт та 

усних/письмових 

відповідей/доповнень, 

практичних робіт. 

10 

1.3. Основнi методи попередження розвитку 

побічної дії ліків та принципи їх 

лiкування, а також тенденції 

Лекція, 

Практична 

робота,  

Модульна контрольна 

робота; 

оцінювання поточних 

10 
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становлення фармаконадзору. самостійна 

робота 

самостійних робіт та 

усних/письмових 

відповідей/доповнень, 

практичних робіт. 

 Вміти 

2.1. Визначати вид побічної дії лікарських 

засобів, що належать до різних 

фармакологічних груп. Надавати 

фармакологічну характеристику 

механізмам побічної дії ліків, логічно 

пов’язувати побічні ефекти лікарських 

засобів з протипоказаннями до їх 

застосування. 

Лекція, 

Практична 

робота,  

самостійна 

робота 

Модульна контрольна 

робота; 

оцінювання поточних 

самостійних робіт та 

усних/письмових 

відповідей/доповнень, 

практичних робіт. 

10 

2.2 Вміти адекватно вибирати лікарські 

препарати для профілактики та 

лікування порушень функцій органів та 

систем з урахуванням побічної дії ліків. 

Лекція, 

Практична 

робота,  

самостійна 

робота 

Модульна контрольна 

робота; 

оцінювання поточних 

самостійних робіт та 

усних/письмових 

відповідей/доповнень, 

практичних робіт. 

10 

2.3. Вміти прогнозувати розвиток побічної 

дії ліків та застосовувати методи їх 

профілактики та лiкування. 

Лекція, 

Практична 

робота,  

самостійна 

робота 

Модульна контрольна 

робота; 

оцінювання поточних 

самостійних робіт та 

усних/письмових 

відповідей/доповнень, 

практичних робіт. 

10 

 Комунікація 

3.1. Демонструвати спілкування в 

діалоговому режимі з колегами, з 

пацієнтом та його родичами; ефективно 

формувати комунікаційну стратегію при 

спілкуванні з пацієнтом та його 

родичами. 

Практична 

робота,  

самостійна 

робота 

Модульна контрольна 

робота; 

оцінювання поточних 

самостійних робіт та 

усних/письмових 

відповідей/доповнень, 

практичних робіт. 

 20 

 Автономність та відповідальність 

4.1. Нести відповідальність за надання 

кваліфікованої медичної допомоги. 

Орієнтуватися в принципових питаннях 

побічної дії ліків, проводити підбір та 

аналіз сучасної літератури з 

Практична 

робота,  

самостійна 

робота 

Модульна контрольна 

робота; 

оцінювання поточних 

самостійних робіт та 

усних/письмових 

20 
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фармакології, використовувати її, а 

також програми обробки даних для 

планування фармаконагляду, отримання 

й аналізу результатів побічної дії ліків. 

відповідей/доповнень, 

практичних робіт. 

 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання 

  5 семестр 

 

Результати навчання дисципліни 

(код) 

Програмні результати навчання 

(назва) 

1
.1

 

1
.2

 

1
.3

 

2
.1

 

2
.2

 

2
.3

 

3
.1

 

4
.1

 

ПРН 2. Збирати інформацію про 

загальний стан пацієнта, оцінювати 

психомоторний та фізичний 

розвиток пацієнта, стан органів та 

систем організму, на підставі 

результатів лабораторних та 

інструментальних досліджень 

оцінювати 

інформацію щодо діагнозу 

+ + +    + + 

ПРН 6. Визначати характер та 

принципи лікування хворих 

(консервативне, оперативне) із 

захворюваннями (за списком 2) в 

умовах закладу охорони здоров’я, 

вдома у хворого та на етапах 

медичної евакуації, в т.ч. у 

польових умовах, на підставі 

попереднього клінічного діагнозу, 

дотримуючись відповідних етичних 

та юридичних норм, шляхом 

прийняття обґрунтованого рішення 

за існуючими алгоритмами та 

стандартними схемами, у разі 

необхідності розширення 

стандартної схеми вміти 

обґрунтувати персоніфіковані 

рекомендації під контролем лікаря-

керівника в умовах лікувальної 

установи. 

   + + +   
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7. Схема формування оцінки. 

7.1. Форми оцінювання студентів (форми контролю): 

    - поточне оцінювання (поточний контроль): 

1. Модульна контрольна робота 1 – РН 1.1-4.1  – 20 балів / 10 балів 

2. Модульна контрольна робота 2 – РН 1.1-4.1  – 20 балів / 10 балів 

3. Оцінювання поточних самостійних робіт – РН 1.1-4.1   – 40 балів / 20 балів 

4. Оцінювання усних відповідей / доповнень – РН 1.1-4.1  Н – 6 балів / 3 бали 

5. Оцінювання виконання лабораторних робіт – РН 1.1-4.1   – 14 балів / 7 балів. 

 

За Положенням про організацію освітнього процесу у Київському 

національному університеті імені Тараса Шевченка:  

- мінімальний пороговий рівень оцінки за кожним запланованим для 

освітнього компоненту результатом навчання визначається відповідною 

робочою програмою (положенням), але не може бути нижчим ніж 50 відсотків 

від максимально можливої кількості балів  

- підсумкова оцінка з освітнього компоненту, підсумковою формою 

контролю за яким встановлено залік або диференційований залік, визначається 

як сума оцінок (балів) за всіма успішно оціненими результатами навчання. 

Оцінки нижче мінімального порогового рівня до підсумкової оцінки не 

додаються.  

 

- семестрове оцінювання (семестровий контроль): у формі заліку 

Підсумкова оцінка з освітнього компонента, підсумковою формою 

контролю за яким встановлено залік, визначається як сума оцінок (балів) за 

всіма успішно оціненими результатами навчання. Оцінки нижче мінімального 

порогового рівня до підсумкової оцінки не додаються.  

Обов’язковим для отримання позитивної підсумкової оцінки (60 балів і 

вище та «зараховано») є відпрацювання всіх лабораторних робіт та 

представлення й захист презентації та доповіді. Перескладання семестрового 

контролю з метою покращення позитивної оцінки не допускається. 

 

7.2. Організація оцінювання: 

Модульні контрольні роботи 1 і 2 проводяться після завершення лекцій з 

розділів 1 і 2 відповідно. Оцінювання практичних завдань здійснюється по 

закінченні курсу лекцій. Оцінювання підготовлених презентацій /доповідей та 

їхнього захисту, усних відповідей / доповнень  
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7.3. Шкала відповідності оцінок 

 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 
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8. Структура  навчальної  дисципліни. Тематичний план  

 

№ 

п/п 
Назва  тем 

Кількість годин 

 

Л
ек

ц
ії

 

 
П

р
а
к

т
и

ч
н

і 

за
н

я
т
т
я

 

С
а
м

о
ст

ій
н

а
 

р
о
б
о
т
а
*
 

1. 

Розділ 1. Класифікація побічної дії лікарських засобів. 

Система фармакологічного нагляду за побічною дією ліків в 

Україні та світі. Побічні дії серцево-судинних лікарських 

засобів, антибіотиків, нестероїдних протизапальних 

препаратів, глюкокортикоїдів та дієтичних добавок. 

8  16 27 

2. Лекція 1. Вступ. Класифікація побічної дії лікарських 

засобів. Медикаментозна алергія. 
2   

3. Практична робота 1. Ускладнення внаслідок лікарських 

помилок. 
 2  

4 Практична робота 2. Синдром «післядії», його симптоми і 

заходи профілактики даної побічної дії; демонстрація на 

щурах «післядії» омепразолу.  

 2  

5. Самостійна робота. Система фармакологічного нагляду за 

побічною дією ліків в Україні та світі. Методи виявлення та 

отримання інформації про побічні ефекти. Здійснення 

фармаконагляду лікарями.  

  9 

6. Лекція 2. Побічні дії антиаритмічних препаратів та бета-

адреноблокаторів.  
2   

7. Практична робота 3. Побічна дія антибіотиків (β-лактамів, 

аміноглікозидів, тетрациклінів, макролідів і азалідів, 

лінкоміцинів). Демонстрація на щурах побічної дії 

макролідів.  

 2  

8. Практична робота 4. Побічна дія антибіотиків (препаратів 

групи левоміцетину, поліміксинів, протитуберкульозних, 

протигрибкових та протипухлинних антибіотиків). 

 2  

9. Самостійна робота. Ідіосінкразія – побічна дія ліків 

неалергічної природи. 
  6 

10. Лекція 3. Побічні дії вітамінних препаратів. 2   

11. Практична робота 5. Побічні дії нестероїдних 

протизапальних препаратів. Демонстрація на щурах побічної 

дії нестероїдних протизапальних препаратів. 

 2  

12. Практична робота 6. Побічні дії серцево-судинних 

лікарських засобів: нітратів, ліпідознижуючих, серцевих 

глікозидів. 

 2  

13. Самостійна робота. Побічні реакції при медичному 

застосуванні ліків в Україні: віковий аспект. 
  6 
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14. Лекція 4. Побічна дія серцево-судинних лікарських засобів: 

антагоністів кальцію, інгібіторів АПФ, блокаторів 

ангіотензинових рецепторів.  

2   

15. 
Практична робота 7. Дієтичні добавки. 

 2  

16. Практична робота 8. Побічні дії глюкокортикоїдів.  

Підсумковий модульний контроль 1. 
 2  

17. 
Самостійна робота. Ембріотоксична дія ліків. 

  6 

18 Розділ 2. Побічні дії хіміотерапевтичних засобів, діуретиків, 

місцевих анестетиків, психотропних засобів та засобів, що 

впливають на систему крові. 

6 12 21 

19. 
Лекція 5. Побічні дії хіміотерапевтичних засобів. 

2   

20. Практична робота 9. Побічні дії лікарських засобів для 

місцевої анестезії. 
 2  

21. Практична робота 10. Побічні ефекти діуретичної терапії та 

шляхи їх подолання.  
 2  

22. 
Самостійна робота. Тератогенна та мутагенна дія ліків. 

  9 

23. Лекція 6. Побічні дії психотропних лікарських засобів 

(нейролептиків, седативних засобів, транквілізаторів, засобів 

для лікування маній: солі літію.) 

2   

24. Практична робота 11.  Побічна дія антидепресантів, 

адаптогенів, аналептиків, психостимуляторів.  
 2  

25. Практична робота 12.  Побічна дія лікарських засобів, що 

впливають на шлунково-кишковии ̆тракт.  
 2  

26. 
Самостійна робота. Фетотоксична дія ліків. 

  6 

27. Лекція 7. Побічна дія лікарських засобів, що впливають на 

систему крові. 
2   

28. Практична робота 13. Спеціальні питання субстандартних та 

фальсифікованих лікарських засобів. 
 2  

29. Практична робота 14. Рекомендації у випадку виявлення 

побічної дії лікарських засобів. Методи тестування побічних 

ефектів. 

Підсумковий модульний контроль 2. 

 2  

30. 
Самостійна робота. Взаємодія ліків і їжі. 

  6 

 
ВСЬОГО 

14 28 48 

* За наявності змін до графіку навчального процесу див. додаток 1 

Загальний обсяг 90 год., в тому числі: 

Лекції – 14 год. 

Практичні заняття – 28 год. 
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Самостійна робота – 48 год. 

9. Рекомендовані джерела: 

Основні: (Базові) 

1. Побічні дії лікарських засобів: навч. посібник / В.Г. Лизогуб, Т.В. 

Богдан, М.Л. Шараєва, О.В. Крайдашенко, О.О. Волошина. – Київ, 2013. – 

137 с.  

2. Фармакологія: підручник / І.В. Нековаль, Т.В. Казанюк. – 8-е вид. – 

К.: ВСВ «Медицина», 2018. – 552 с. 

3. Фармакологія. На допомогу лікарю, провізору, студенту: підручник-

довідник / С.М. Дроговоз, В.І. Корнієнко, А.Л. Штробля, В.В. Дроговоз. – 

Х.: Тітул, 2017. – 480 с. 

4. Basic and Clinical Pharmacology / Ed. B.G. Katzung, S.B. Masters, A.J. 

Trevor – 12th ed. – New-York: McGraw-Hill Education Lange, 2010. – 1345 p. 

5. Walley TJ. Davies Textbook of Adverse Drug Reactions. 

http://dx.doi.org/10.1136/pmj.76.901.741e  

6. Meyler's Side Effects of Drugs: The International Encyclopedia of Adverse 

Drug Reactions and Interactions. Editor: Jeffrey K. Aronson. eBook ISBN: 

9780444537164. 

7. Вікторов О.П. Побічні реакції при медичному застосуванні ліків в 

Україні: віковий аспект. Частина друга. Рациональная фармакотерапия. 

2010;2:6-14. 

 

Додаткові: 

1.  Hadi  MA,  Neoh  CF,  Zin  RM,  Elrggal  ME,  Cheema  E. 

Pharmacovigilance:  pharmacists' perspective on spontaneous adverse drug 

reaction reporting. Integrated Pharmacy Res Pract. 2017;6:91–98. doi: 

10.2147/IPRP.S105881. 

2. Riedl MA, Casillas AM. Adverse Drug Reactions: Types and Treatment 

Options. Am Fam Physician. 2003;68(9):1781-1791. 

3. Edwards R, Aronson JK. Adverse drug reactions: definitions, diagnosis, and 

management. Lancet. 2000 Oct 7;356(9237):1255-9. doi: 10.1016/S0140-

6736(00)02799-9. 

4. Postow MA. Managing immune checkpoint-blocking antibody side effects. 

Am Soc Clin Oncol Educ Book. 2015;76-83. doi: 

10.14694/EdBook_AM.2015.35.76. 
5. Кашуба  О.В. Побічні  реакції,  спричинені  лікарськими  засобами:  

термінологія  та класифікація,  механізми  розвитку  і  клінічні  прояви. 
Фармакологія  та  лікарська токсикологія. 2013;3(34):12-19. 

6. Нові серцево-судинні лікарські засоби згідно класифікації АТС. 
Методичні рекомендації. – К.: ТОВ «Юстон», 2017. – 159 с. 

 

Електронні ресурси: 

1. ESG – http://ihed.org.ua/images/pdf/standards-and-guidelines_fo_qa_in_the  

_ehea_2015.pdf.  

http://ihed.org.ua/images/pdf/standards-and-guidelines_fo_qa_in_
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2. Закон «Про вищу освіту» - http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18.  

3. Закон «Про освіту» - http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19.  

      Національна рамка кваліфікацій – 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п.  

5. Перелік галузей знань і спеціальностей-

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-п.  

6. TUNING (для ознайомлення зі спеціальними (фаховими) 

компетентностями та прикладами стандартів – 

http://www.unideusto.org/tuningeu/.  

7. Накази МОЗ http://www.moz.gov.ua/ua/portal/ 

8. Електронний посібник до вивчення курсу «Основи фармакології та 

медичної рецептури» / П.М. Полушкін – Д.: ДНУ, 2015. – 428 с. 

9. Центр тестування – база ліцензійних тестових завдань «Крок-1» 
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