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Робочу програму виробничої практики з клінічної фармації для
студентів 5 курсу фармацевтичного факультету ЛНМУ імені Данила
Галицького за спеціальністю 7.12020101 «Фармація» заочної форми навчання
(4,5 роки) опрацювали:

доктор медичних наук,
кандидат фармацевтичних наук,
кандидат фармацевтичних наук,
кандидат фармацевтичних наук,
кандидат фармацевтичних наук,
кандидат фармацевтичних наук,
магістр державного управління,

проф. А.Б. ЗІМЕНКОВСЬКИЙ
доц. О.І. ЛОПАТИНСЬКА
доц. Т.Б. РИВАК
ас. О.Ю. ГОРОДНИЧА
ас. Х.І. МАКУХ
ас. Ю.С. НАСТЮХА
ас. А.Я. КОВАЛЬ
ас. К.В. КОСТЯНА
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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Виробнича практика з клінічної фармації є невід’ємною частиною
сучасної підготовки провізорів, які повинні володіти необхідним рівнем
знань з клініко-фармацевтичних аспектів застосування лікарських засобів
(ЛЗ) для фармакотерапії різних захворювань.
Виконання програми практики з клінічної фармації передбачає набуття
студентами професійного досвіду. Практичні завдання включають надання
фармацевтичної опіки, скерованої на різні категорії пацієнтів, зокрема осіб,
які потребують особливої уваги (вагітні, жінки, які годують грудьми, діти
різних вікових груп, пацієнти похилого та старечого віку тощо), лікарів та
середній медичний персонал.
Таким чином, різносторонній підхід практики з клінічної фармації готує
студента до реалій майбутньої професійної діяльності.





Виробнича практика з клінічної фармації:
базується на вивченні студентами біології з основами генетики,
нормальної фізіології, анатомії людини, мікробіології з основами
імунології, патологічної фізіології, фармакології, клінічної фармації й
інтегрується з цими дисциплінами;
сприяє застосуванню набутих вмінь у професійній діяльності при
наданні фармацевтичної опіки;
закладає основи здорового способу життя та профілактики захворювань.
Структура виробничої практики з клінічної фармації
Назва практики

Кількість
тижнів

Всього кредитів /
годин

Вид контролю

Виробнича практика з
клінічної фармації

0,4 (2 дні)

2 кредити / 60 год.

Залік

2. МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ
Мета виробничої практики з клінічної фармації: закріплення
теоретичних знань з клінічної фармації та удосконалення практичних
навичок з надання фармацевтичної опіки.
–
–

Головними завданнями виробничої практики з клінічної фармації є:
засвоєння принципів та набуття навичок надання фармацевтичної опіки
з метою підвищення ефективності та безпеки фармакотерапії;
набуття навичок пошуку, аналізу та подання інформації про ЛЗ, тобто
здійснення інформаційно-консультативної роботи щодо ЛЗ серед
фахівців охорони здоров’я та різних верств населення;
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–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

засвоєння принципів медичної деонтології та етичних норм поведінки
провізора, зокрема у взаємовідносинах з лікарями, провізорами,
клінічними провізорами, пацієнтами;
ознайомлення з документацією, що містить інформацію про ЛЗ.
За підсумками проходження практики студент повинен
знати:
основні чинні накази та іншу нормативну документацію МОЗ України,
що регламентує застосування ЛЗ;
сучасний асортимент і класифікацію ЛЗ;
відмінності між оригінальними та генеричними ЛЗ, поняття про
генеричну і терапевтичну заміну;
принципи фармацевтичної опіки, скерованої на пацієнтів;
принципи фармацевтичної опіки, скерованої на лікарів;
принципи фармацевтичної опіки, скерованої на середній медичний
персонал;
категорії пацієнтів, які особливо вимагають фармацевтичної опіки
(групи ризику);
порядок інформування про випадки побічних реакцій ЛЗ;
основні типи ліко-пов’язаних проблем;
основні клінічні симптоми найпоширеніших захворювань внутрішніх
органів;
принципи раціональної фармакотерапії найпоширеніших захворювань;
принципи взаємодії між ЛЗ та їх види;
правила охорони праці і техніки безпеки;
вміти:
користуватися нормативною і довідковою літературою щодо ЛЗ;
орієнтуватися в номенклатурі вітчизняних і закордонних ЛЗ;
визначати міжнародну непатентовану назву ЛЗ та фармакотерапевтичну
групу ЛЗ;
визначати категорію ЛЗ: «рецептурний», «безрецептурний»;
збирати анамнез (хвороби, життя, медикаментозний анамнез);
виявляти ліко-пов’язані проблеми;
ідентифікувати потенційні взаємодії між ЛЗ;
надавати фармацевтичну опіку, скеровану на пацієнта;
надавати фармацевтичну опіку, скеровану на лікаря;
надавати фармацевтичну опіку, скеровану на середній медичний
персонал;
надавати рекомендації щодо підвищення раціональності та безпеки
фармакотерапії;
виконувати правила охорони праці і техніки безпеки.
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3. ЗМІСТ ПРАКТИКИ
Виробнича практика з клінічної фармації полягає у закріпленні знань з
проведення консультативно-інформаційної роботи щодо раціонального
застосування ЛЗ та надання фармацевтичної опіки.
Тематичний план виробничої практики з клінічної фармації
Кількість
№з/п
Зміст виконаної роботи
днів (годин)
Ознайомлення з роботою відділення закладу
1.
охорони здоров’я (ЗОЗ) стаціонарного типу та
0,5 (3)
веденням медичної документації.
Надання
рекомендацій
щодо
належного
застосування ЛЗ із переліку ліків, що
2.
закуповуються ЗОЗ за бюджетні кошти та
1,5 (9)
надходять у відділення лікарні відповідно до
вимоги-замовлення.
Всього
2 (12)










Загальна частина практики включає:
засвоєння основних принципів медичної деонтології, етичних норм
поведінки у взаєминах провізора з іншими учасниками медикаментозного
процесу;
засвоєння принципів індивідуального підходу до кожного пацієнта з
урахуванням вікового критерію і важкості захворювання відповідно до
норм медичної етики та деонтології;
набуття навичок пошуку інформації про ЛЗ використовуючи Державний
формуляр ЛЗ;
набуття навичок пошуку інформації про ЛЗ використовуючи Державний
реєстр ЛЗ;
набуття навичок визначення основних типів ліко-пов’язаних проблем;
набуття навичок визначення потенційних лікових взаємодій;
набуття навичок надання фармацевтичної опіки, скерованої на пацієнта;
набуття навичок надання фармацевтичної опіки, скерованої на лікаря;
набуття навичок надання фармацевтичної опіки, скерованої на середній
медичний персонал.
Спеціальна частина виробничої практики з клінічної фармації
включає:
індивідуальне завдання, що складається з 2 частин:
1) контрольної роботи (завдання контрольної роботи студенти
отримують у керівника практики від Університету);
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2) надання рекомендацій щодо належного застосування ЛЗ із переліку
ліків, що закуповуються ЗОЗ за бюджетні кошти та надходять у
відділення лікарні відповідно до вимоги-замовлення.
Контрольна робота включає 8 завдань (питань), перевіряється
керівником практики від Університету та оцінюється відповідно до
ранжованої шкали балів – від 0 до 10 балів.
Критерії оцінювання контрольної роботи студента:
«10 балів» –
завдання повністю виконане;
«8 балів» –
завдання виконане з помилкою, яку студент зміг
виправити самостійно;
«6,25 бали» – завдання виконане з помилкою, яку студент не зміг
виправити (помилку виправив керівник практики);
«0 балів» –
завдання не виконане.
Номер контрольного
питання
Контрольне питання 1
Контрольне питання 2
Контрольне питання 3
Контрольне питання 4
Контрольне питання 5
Контрольне питання 6
Контрольне питання 7
Контрольне питання 8

Оцінка у балах
□ 0 балів
□ 0 балів
□ 0 балів
□ 0 балів
□ 0 балів
□ 0 балів
□ 0 балів
□ 0 балів

□ 6,25 бали
□ 6,25 бали
□ 6,25 бали
□ 6,25 бали
□ 6,25 бали
□ 6,25 бали
□ 6,25 бали
□ 6,25 бали

□ 8 балів
□ 8 балів
□ 8 балів
□ 8 балів
□ 8 балів
□ 8 балів
□ 8 балів
□ 8 балів

□ 10 балів
□ 10 балів
□ 10 балів
□ 10 балів
□ 10 балів
□ 10 балів
□ 10 балів
□ 10 балів

За контрольну роботу студенти можуть отримати від 50 до 80 балів.
Мінімальна кількість балів за контрольну роботу для допуску студентів
до виконання практичних навичок на базі практики (ЗОЗ стаціонарного типу)
– 50 балів.
Безпосередній керівник від бази практики (ЗОЗ стаціонарного типу)
перевіряє практичні навички та уміння студента згідно з зазначеним нижче
переліком та оцінює проведену студентом роботу відповідно до ранжованої
шкали балів – від 0 до 6 балів.
Критерії оцінювання практичних навичок студента:
«6 балів» – завдання повністю виконане;
«4,8 бали» – завдання виконане з помилкою, яку студент зміг
виправити самостійно;
«3,6 бали» – завдання виконане з помилкою, яку студент не зміг
виправити (помилку виправив керівник практики);
«0 балів» – завдання не виконане.
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№
з/п
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Назва уміння, практичної
навички
Вміння
користуватися
Державним реєстром ЛЗ України
Вміння
користуватися
Державним формуляром ЛЗ
Визначення
АТС-коду
та
фармакотерапевтичної
групи
ліків, наведених у вимозізамовленні
Визначення основних показань
до застосування ліків, наведених
у вимозі-замовленні
Визначення
основних
протипоказань до застосування
ліків, наведених у вимозізамовленні
Визначення типових потенційних
побічних
реакцій
ліків,
наведених у вимозі-замовленні
Визначення основних методів
попередження розвитку побічних
реакцій ЛЗ, наведених у вимозізамовленні
Визначення лікових форм та
шляху введення ЛЗ, наведених у
вимозі-замовленні, відповідно до
специфіки відділення стаціонару
Встановлення
потенційно
недоцільних поєднань ліків,
наведених у вимозі-замовленні, з
іншими ЛЗ
Встановлення
потенційно
небезпечних поєднань ліків,
наведених у вимозі-замовленні, з
іншими ЛЗ
Встановлення
доцільних
поєднань ліків, наведених у
вимозі-замовленні, з іншими ЛЗ
Визначення
критеріїв
ефективності застосування ліків,
наведених у вимозі-замовленні
Визначення критеріїв безпеки
застосування ліків, наведених у
вимозі-замовленні
Визначення основних симптомів
передозування ЛЗ, наведених у
вимозі-замовленні, та методів їх
корекції
Визначення впливу супутньої
патології
на
безпеку

Оцінка у балах
□ 0 балів

□ 3,6 бали

□ 4,8 бали

□ 0 балів

□ 3,6 бали

□ 4,8 бали □ 6 балів

□ 0 балів

□ 3,6 бали

□ 4,8 бали □ 6 балів

□ 0 балів

□ 3,6 бали

□ 4,8 бали □ 6 балів

□ 0 балів

□ 3,6 бали

□ 4,8 бали □ 6 балів

□ 0 балів

□ 3,6 бали

□ 4,8 бали □ 6 балів

□ 0 балів

□ 3,6 бали

□ 4,8 бали □ 6 балів

□ 0 балів

□ 3,6 бали

□ 4,8 бали □ 6 балів

□ 0 балів

□ 3,6 бали

□ 4,8 бали □ 6 балів

□ 0 балів

□ 3,6 бали

□ 4,8 бали □ 6 балів

□ 0 балів

□ 3,6 бали

□ 4,8 бали □ 6 балів

□ 0 балів

□ 3,6 бали

□ 4,8 бали □ 6 балів

□ 0 балів

□ 3,6 бали

□ 4,8 бали □ 6 балів

□ 0 балів

□ 3,6 бали

□ 4,8 бали □ 6 балів

□ 0 балів

□ 3,6 бали

□ 4,8 бали □ 6 балів
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□ 6 балів

16.

17.

18.
19.
20.

застосування ліків, наведених у
вимозі-замовленні
Визначення впливу вікових змін
фармакокінетичних показників у
літніх пацієнтів на безпеку
застосування ліків, наведених у
вимозі-замовленні
Визначення впливу особливостей
фармакокінетичних показників у
дітей на безпеку застосування
ліків, наведених у вимозізамовленні
Надання фармацевтичної опіки,
скерованої на пацієнта
Надання фармацевтичної опіки,
скерованої на лікаря
Надання фармацевтичної опіки,
скерованої на середній медичний
персонал

□ 0 балів

□ 3,6 бали

□ 4,8 бали □ 6 балів

□ 0 балів

□ 3,6 бали

□ 4,8 бали □ 6 балів

□ 0 балів

□ 3,6 бали

□ 4,8 бали □ 6 балів

□ 0 балів

□ 3,6 бали

□ 4,8 бали □ 6 балів

□ 0 балів

□ 3,6 бали

□ 4,8 бали □ 6 балів

За виконання практичних навичок, які перевіряються безпосереднім
керівником від бази практики (ЗОЗ стаціонарного типу), студент може
отримати від 72 до 120 балів.
Мінімальна кількість балів для отримання студентом заліку – 122 бали.
4. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ
Перевірку контрольної роботи з виробничої практики з клінічної
фармації проводить керівник практики від Університету та оцінює її
виконання відповідно до ранжованої шкали (див. пункт 3 Програми «Зміст
практики»).
Виконання практичних навичок щоденно перевіряє безпосередній
керівник практики від бази, візує їх виконання у щоденнику практики
студента та оцінює відповідно до ранжованої шкали (див. пункт 3 Програми
«Зміст практики»). Керівник практики від Університету систематично
здійснює контроль ведення щоденників студентами.
Бали, отримані студентом за виконання контрольної роботи та
практичних навичок на базі практики (ЗОЗ стаціонарного типу), сумуються
керівником практики від Університету.
Бали студентів ранжуються за шкалою ECTS наступним чином:
Оцінка ECTS
A
B
C
D
E

Статистичний показник
Найкращі 10% студентів
Наступні 25% студентів
Наступні 30% студентів
Наступні 25% студентів
Останні 10%
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5. ЗРАЗОК ЩОДЕННИКА ПРАКТИКИ, МЕТОДИЧНЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Щоденник з виробничої практики з клінічної фармації є офіційним
документом, який відображає щоденну роботу студента, її характер та обсяг.
У щоденнику студенти наводять результати індивідуального
завдання, яке полягає у наданні рекомендацій щодо належного застосування
ЛЗ із переліку ліків, що закуповуються ЗОЗ за бюджетні кошти та надходять
у відділення лікарні відповідно до вимоги-замовлення (надається старшою
медичною сестрою конкретного відділення лікарні).
Рекомендації щодо належного застосування ЛЗ, включених у вимогузамовлення, студенти наводять у форматі переліку із 17-ти пунктів:
1. Торгова назва ЛЗ*.
2. Міжнародна непатентована назва ЛЗ**.
3. АТС-код ЛЗ та приналежність до фармакотерапевтичної групи**.
4. Наявність ЛЗ у чинному Державному формулярі ЛЗ (режим доступу:
http://moz.gov.ua/ua/portal/dn_20140408_0252.html).
5. Показання до застосування ЛЗ (з врахуванням специфіки відділення)**.
6. Форма випуску ЛЗ, коректність шляху введення (з врахуванням
специфіки відділення)**.
7. Коректність дозування (разова доза, кратність, тривалість застосування
ЛЗ)**.
8. Потенційні та реальні взаємодії ЛЗ**.
9. Протипоказання до застосування ЛЗ**.
10.Найпоширеніші прогнозовані побічні реакції ЛЗ**.
11.Симптоми передозування ЛЗ, основні методи їх корекції **.
12.Особливості застосування ЛЗ у педіатричній практиці**.
13.Особливості застосування ЛЗ у літніх пацієнтів**.
14.Особливості застосування ЛЗ у пацієнтів із супутньою патологією
(наприклад, нирковою, печінковою недостатністю, цукровим діабетом,
артеріальною гіпертензією, бронхіальною астмою тощо) **.
15.Елементи фармацевтичної опіки, скерованої на пацієнта.
16.Елементи фармацевтичної опіки, скерованої на лікаря.
17.Елементи фармацевтичної опіки, скерованої на середній медичний
персонал.
Примітки:

*

згідно з вимогою-замовленням;
згідно з даними інструкцій для медичного застосування ЛЗ
представлених у Державному реєстрі ЛЗ України (режим доступу:
http://www.drlz.kiev.ua/)
**

Такий перелік рекомендацій щодо належного призначення ЛЗ студент
формує для усіх ліків, які закуповуються ЗОЗ за бюджетні кошти та
надходять у відділення лікарні відповідно до вимоги-замовлення.
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У кінці щоденника наводиться таблиця, що містить перелік виконаних
практичних навичок, а також бали, які виставляє безпосередній керівник
практики від бази (ЗОЗ стаціонарного типу).

№
з/п

Перелік практичних
навичок

1.

Вміння
користуватися
Державним
реєстром
ЛЗ
України
Вміння
користуватися
Державним формуляром ЛЗ
Визначення АТС-коду та
фармакотерапевтичної групи
ліків, наведених у вимозізамовленні
Визначення
основних
показань до застосування
ліків, наведених у вимозізамовленні
Визначення
основних
протипоказань
до
застосування ліків, наведених
у вимозі-замовленні
Визначення
типових
потенційних побічних реакцій
ліків, наведених у вимозізамовленні
Визначення основних методів
попередження
розвитку
побічних
реакцій
ЛЗ,
наведених
у
вимозізамовленні
Визначення лікових форм та
шляху введення ЛЗ, наведених
у
вимозі-замовленні,
відповідно
до
специфіки
відділення стаціонару
Встановлення
потенційно
недоцільних поєднань ліків,
наведених
у
вимозізамовленні, з іншими ЛЗ
Встановлення
потенційно
небезпечних поєднань ліків,
наведених
у
вимозізамовленні, з іншими ЛЗ
Встановлення
доцільних

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Бали

□ 0 балів □ 3,6 бали □ 4,8 бали □ 6 балів
□ 0 балів □ 3,6 бали □ 4,8 бали □ 6 балів

□ 0 балів □ 3,6 бали □ 4,8 бали □ 6 балів

□ 0 балів □ 3,6 бали □ 4,8 бали □ 6 балів

□ 0 балів □ 3,6 бали □ 4,8 бали □ 6 балів

□ 0 балів □ 3,6 бали □ 4,8 бали □ 6 балів

□ 0 балів □ 3,6 бали □ 4,8 бали □ 6 балів

□ 0 балів □ 3,6 бали □ 4,8 бали □ 6 балів

□ 0 балів □ 3,6 бали □ 4,8 бали □ 6 балів

□ 0 балів □ 3,6 бали □ 4,8 бали □ 6 балів
□ 0 балів □ 3,6 бали □ 4,8 бали □ 6 балів
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Підпис
безпосеред
-нього
керівника
практики
від бази
практики

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
19.
20.

поєднань ліків, наведених у
вимозі-замовленні, з іншими
ЛЗ
Визначення
критеріїв
ефективності
застосування
ліків, наведених у вимозізамовленні
Визначення критеріїв безпеки
застосування ліків, наведених
у вимозі-замовленні
Визначення
основних
симптомів передозування ЛЗ,
наведених
у
вимозізамовленні, та методів їх
корекції
Визначення впливу супутньої
патології
на
безпеку
застосування ліків, наведених
у вимозі-замовленні
Визначення впливу вікових
змін
фармакокінетичних
показників у літніх пацієнтів
на безпеку застосування ліків,
наведених
у
вимозізамовленні
Визначення
впливу
особливостей
фармакокінетичних
показників у дітей на безпеку
застосування ліків, наведених
у вимозі-замовленні
Надання
фармацевтичної
опіки, скерованої на пацієнта
Надання
фармацевтичної
опіки, скерованої на лікаря
Надання
фармацевтичної
опіки, скерованої на середній
медичний персонал
Сума балів за засвоєння
практичних навичок

Загальна кількість балів (за
контрольну роботу та практичні
навички)

□ 0 балів □ 3,6 бали □ 4,8 бали □ 6 балів

□ 0 балів □ 3,6 бали □ 4,8 бали □ 6 балів

□ 0 балів □ 3,6 бали □ 4,8 бали □ 6 балів

□ 0 балів □ 3,6 бали □ 4,8 бали □ 6 балів

□ 0 балів □ 3,6 бали □ 4,8 бали □ 6 балів

□ 0 балів □ 3,6 бали □ 4,8 бали □ 6 балів

□ 0 балів □ 3,6 бали □ 4,8 бали □ 6 балів
□ 0 балів □ 3,6 бали □ 4,8 бали □ 6 балів
□ 0 балів □ 3,6 бали □ 4,8 бали □ 6 балів

Відмітка про
зарахування/не
зарахування практики

Підпис керівника
практики від
Університету

Методичне забезпечення проходження виробничої практики з клінічної
фармації включає:
1. Методичні вказівки до виконання завдань.
2. Критерії оцінювання.
3. Державний формуляр лікарських засобів України (1,2,3,4,5,6,7 видань).
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4. Інформаційно-довідкові видання щодо застосування ЛЗ.
5. On-line доступ до інтернет-ресурсів, міжнародних
інформаційних матеріалів.

баз

даних,

6. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
Основна:
1. Аткинсон А.Дж. Принципы клинической фармакологии. Перевод с англ.
/ под ред. Сухих Г.Т. М.: Изд. «Практическая медицина», 2013.  530 с.
2. Державний формуляр лікарських засобів. Випуск 7. – К.: Моріон. – 2015.
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://moz.gov.ua/ua/portal/dn_
3. Зборовский А.Б., Тюренков И.Н., Белоусов Ю.Б. Неблагоприятные
побочные эфффекты лекарственных средств. – М.: ООО «Медицинское
информационное агентство», 2008. – 656 с.
4. Клиническая фармакология и фармакотерапия в реальной врачебной
практике. Мастер-класс: учебник / В.И. Петров. – М.: ГЭОТАР-Медиа,
2011. – 880 с.
5. Клиническая фармакология: учебник / под ред. О.Я. Бабака, А.Н.
Беловола, И.С. Чекмана. – Киев : ВСИ «Медицина», 2012. – 728 с.
6. Клиническая фармация (фармацевтическая опека) : учеб. для студентов
высших мед. (фарм.)учеб. заведений / И.А. Зупанец, В.П. Черных, Т.С.
Сахарова, С.Б. Попов и др. – Харьков : НФаУ : Золотые страницы, 2012.
– 776 с.
7. Клінічна фармакологія: підруч. для студ. внз: в 2 т. / С.В. Нальотов,
І.А. Зупанець, Т.Д. Бахтєєва та ін.; за ред. І.А. Зупанця, С.В. Нальотова,
О.П. Вікторова. – Х.: Вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 2007. – Т. 1. –
348 с.
8. Клінічна фармакологія: підруч. для студ. внз: в 2 т. / С.В. Нальотов,
І.А. Зупанець, Т.Д. Бахтєєва та ін.; за ред. І.А. Зупанця, С.В. Нальотова,
О.П. Вікторова. – Х.: Вид-во НФаУ: Золоті сторінки, 2007. – Т. 2. –
312 с.
9. Клінічна фармакологія: Підручник / О.М. Біловол, О.Ф. Возіанов,
І.К.Латогуз та ін. / За ред. О.М. Біловола, І.К. Латогуза і А.Я.
Циганенка.: У 2 т. – К.: Здоров’я, 2005. – Т. 1. – 608 с.
10. Клінічна фармакологія: Підручник / О.М. Біловол, О.Ф. Возіанов, І.К.
Латогуз та ін. / За ред. О.М. Біловола, І.К. Латогуза і А.Я. Циганенка.: У
2 т. –К.: Здоров’я, 2005. – Т. 2. – 684 с.
11. Клінічна фармація (фармацевтична опіка) : підруч. для студ. вищ. мед.
(фармац.) навч. закл. / І.А. Зупанець, В.П. Черних, Т.С. Сахарова та ін.;
за ред. В.П. Черних, І.А. Зупанця. – Х.: НФаУ : Золоті сторінки, 2011. –
704 c.
12. Клінічна фармація: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / за ред.
В.П. Черних, І.А. Зупанця, І.Г. Купновицької. – Х.: НФаУ : Золоті
сторінки, 2013. – 912 c.
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13. Кукес В.Г., Стародубцев А.К. Клиническая фармакология и
фармакотерапия: учеб. / под ред. В.Г. Кукеса, А.К. Стародубцева – 2-е
изд. испр. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006. – 640 с.
14. Невідкладна медична допомога / За ред. Ф.С. Глумчера, В.Ф.
Москаленка. – К.: Медицина, 2006. – 632 с.
15. Осложнения фармакотерапии. Неблагополучные побочные реакции
лекарственных средств. / Под ред. Д.В.Рейхарта. – М.:Литтерра, 2007. –
98 с.
16. Основи клінічної медицини: симптоми та синдроми в практичній
фармації: навч. посіб. / І.А. Зупанець, С.Б. Попов, Ю.С. Рудик та ін.; за
ред. В.П. Черних, І.А. Зупанця. – Х.: Золоті сторінки, 2010. – 92 с.
17. Основи внутрішньої медицини : підруч. для студ. вищ. мед. навч.
закладів. Т.1 / В.Г. Передерій, С.М. Ткач. – Вінниця : Нова книга, 2009. –
640 с.
18. Основи внутрішньої медицини [Текст] : підруч. для студ. вищ. мед. навч.
закладів. Т. 2 / В.Г. Передерій, С.М. Ткач. – Вінниця : Нова книга, 2009.
– 784 с.
19. Передерий В.Г. Основы внутренней медицины. Т. 1. Заболевания
органов дыхания. Заболевания органов пищеварения. Заболевания
системы крови и кроветворных органов. Заболевания эндокринной
системы : [учебник] / В. Г. Передерий, С. М. Ткач. – Винница : Нова
Книга. – 2009. – 784 с. : ил.
20. Передерий В.Г., Ткач С.М. Основы внутренней медицины. Т. 2. /
Учебник для студентов высших медицинских заведений. – К., 2009. –
976 с.
21. Рациональная фармакотерапия. Справочник терапевта: рук. для
практикуючих врачей: Л.И. Дворецький, П.Р. Абакарова, Н.С. Алексеева
и др. – М.: Литтерра, 2007. – 976 с.
22. Регеда М.С., Кресюн В.Й., Федорів Я.М. Клінічна алергологія. – Вид.
четверте, доп. І перер. – Львів: Сполом, 2004. – 210 с.
23. Середюк Н.М. Внутрішня медицина і терапія. – К.: Медицина, 2007. –
686 с.
24. Уніфікована методика оцінки фармакотерапії за листками лікарських
призначень. Методичні рекомендації МОЗ України / Зіменковський А.Б.,
Морозов А.М., Степаненко А.В. та ін. – К., 2011. – 38 с.
25. Фармакотерапія: підручник для студентів фарм. факультетів / Під ред.
О.В. Крайдашенка, І.Г. Купновицької, І.М. Кліща, В.Г. Лизогуба. –
Вінниця: Нова Книга, 2010. – 644 с.
26. Фармацевтическая опека: атлас / И.А.Зупанец, В.П. Черных, С.Б. Попов
и др.; под ред. И.А. Зупанца, В.П. Черныха. 2-е изд. Перераб. – Киев:
Фармацевт Практик, 2007. – 146 с.
27. Фармацевтическая опека: курс лекций для провизоров и семейных
врачей / И.А. Зупанец, В.П. Черных, С.Б. Попов и др.; под ред.
В.П. Черных, И.А. Зупанца. – Харьков: Фармитэк, 2006. – 536 с.
13

28.

29.
30.

31.

32.

33.
34.

35.
36.

37.

38.

39.

Додаткова:
Катцунг Б.Г. Базисная и клиническая фармакология: В 2 т. Том 1. Пер. с
англ. – 2-е изд. перераб. и доп. – М.: СПб.: Издательство Бином,
Издательство «Диалект», 2007. – 648 с. Том 2. – М.: СПб.: Издательство
Бином, Издательство «Диалект», 2008. – 672 с.
Клінічна фармакологія: Підручник / за ред. О.Я. Бабака, О.М. Біловола,
І.С. Чекмана. – К.: Медицина, 2008. – 656 с.
Опека пациента в практике врача и провизора. Руководство по
применению лекарственных средств: пособие / под ред. И.А. Зупанца,
В.П. Черных. – К.: Украинский медицинский вестник, 2011. – 480 с.
Організаційно-методичні засади створення та діяльності клінікофармацевтичної служби у закладах охорони здоров’я України.
Методичні рекомендації МОЗ України / А.Б., Морозов А.М., Парій В.Д.
та ін. – К., 2012. – 39 с.
ОТСТМ: ответственное самолечение / Под ред. И.А. Зупанца, И.С.
Чекмана. – 6-е изд., перераб. и доп. – Киев : Фармацевт Практик, 2010. –
208 с.
Циммерман Я.С. Клиническая гастроэнтерология: избранные разделы. –
М.: ГЭОТАР- Медиа, 2009. – 416 с.
Goodman& Gilman’s. The Pharmacological Basis of THERAPEUTICS /
Laurence L.Brunton, Jons S. Lazo, Keith L. Parker. – New York : McGrawHill Medical, 2006. – 2021 p.
Harrison’s Principle of Internal Medicine. – 17th ed. / editors, Anthony S.
Fauci et al. – McGraw-Hill Professional. – 2008. – 1263 p.
International Statistical Classification of Diseases and Related Health
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7. ВИМОГИ ДО ЗВІТУ ПРО ПРАКТИКУ

Звіт про проходження виробничої практики з клінічної фармації
оформляється записами в кінці щоденника або на окремих аркушах паперу. У
звіті перелічуються усі види робіт, з якими студент ознайомився та які
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виконував протягом практики.
Звіт підписується студентом і розглядається керівником практики від
Університету разом із щоденником та характеристикою діяльності студента
при зарахуванні результатів практики та занесенні інформації про
зарахування/не зарахування практики до залікової книжки студента.
8. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ
Підведення підсумків виробничої практики з клінічної фармації
здійснюється при наявності:
1. належно виконаної контрольної роботи, перевіреної керівником
практики від Університету;
2. належно оформленого щоденника, підписаного безпосереднім і
загальним керівниками від бази практики (ЗОЗ стаціонарного типу);
3. звіту про практику (підписується студентом);
4. характеристики діяльності студента під час практики, підписаної
безпосереднім і загальним керівниками від бази практики (ЗОЗ стаціонарного
типу).
Оцінювання виконання контрольної роботи здійснюється з
використанням критеріїв, наведених у пункті 3 Програми – «Зміст практики».
Оцінювання засвоєння студентом практичних навичок та вмінь
здійснюється з використанням критеріїв, наведених у пункті 3 Програми –
«Зміст практики», що також вказані у щоденнику студента.
Відмітка про зарахування виробничої практики з клінічної фармації
заноситься керівником від Університету до залікової книжки студента і
заліково-екзаменаційної відомості при отриманні студентом щонайменше
122 балів. Впродовж трьох днів після закінчення практики керівник від
Університету подає відомість до відповідного деканату, звіт про проведення
практики - до відділу практики Університету.
Студенти, які не виконали програму практики без поважних причин,
отримали недостатню кількість балів та не ліквідували академічну
заборгованість до початку наступного семестру, відраховуються з
Університету.
Підсумки практики щорічно заслуховуються і обговорюються
відповідними кафедрами, профільними методичними комісіями, Вченими
радами факультетів та Університету.
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