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1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

Шифр дисципліни в 

ОПП 

ВК 7 https://www.ifnmu.edu.ua/uk/publichna-informatsiya/osvitni-

prohramy 

Викладачі к.фарм.н., доцент Старченко Г.Ю., к.фарм.н., доцент Струк О.А. 

Електронна сторінка 

кафедри 

https://www.ifnmu.edu.ua/uk/strukturni-pidrozdili-

2/kafedry/kafedra-farmatsevtychnoho-upravlinnia-tekhnolohii-

likiv-ta-farmakohnozii 

Контактний телефон 

кафедри 

+380342-585-211 

E-mail кафедри OrgTechDrugsGnosy@ifnmu.edu.uа 

Формат дисципліни Вибіркова дисципліна 

Обсяг дисципліни 6,0 кредитів ЄКТС 

Мова навчання українська 

Посилання на 

навчально-методичні 

ресурси кафедри  

https://ifnmu.sharepoint.com/KFUTLF/Shared%20Documents/For

ms/AllItems.aspx 

https://ifnmu.sharepoint.com/Lists/RepositoryLiterature/view1.aspx  

Матеріально-технічне 

забезпечення 

Обладнані навчальні кімнати кафедри, які забезпечені 

мультимедійними засобами та під’єднані до мережі Wi-Fi; 

навчально-практичний центр, навчально-дослідні ділянки 

лікарських рослин фармацевтичного факультету ІФНМУ 

Консультації для 

здобувачів 

Щосереди 

  

2. АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

  

Основна дисципліна «Принципи доказової медицини для наукових досліджень у 

фармації» надають здобувачам знання, вміння, навички та розуміння із гуманітарних, 

фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін для вирішення всіх аспектів 

діяльності доктора філософії на відповідній посаді, продукування нових ідей, розв’язання 

комплексних проблем, впровадження методології наукової діяльності для отримання нових 

фактів, що розширяють сферу знань і спрямовані на розв’язання комплексних проблем науки 

та практичного застосування, аналітичних і креативних здібностей, спроможність генерувати 

ідеї, формулювати висновки та створювати концепції, розробляти наукові проекти, спрямовані 

на отримання нових знань із залученням сучасних інформаційних технологій. 

https://www.ifnmu.edu.ua/uk/publichna-informatsiya/osvitni-prohramy
https://www.ifnmu.edu.ua/uk/publichna-informatsiya/osvitni-prohramy
https://www.ifnmu.edu.ua/uk/strukturni-pidrozdili-2/kafedry/kafedra-farmatsevtychnoho-upravlinnia-tekhnolohii-likiv-ta-farmakohnozii
https://www.ifnmu.edu.ua/uk/strukturni-pidrozdili-2/kafedry/kafedra-farmatsevtychnoho-upravlinnia-tekhnolohii-likiv-ta-farmakohnozii
https://www.ifnmu.edu.ua/uk/strukturni-pidrozdili-2/kafedry/kafedra-farmatsevtychnoho-upravlinnia-tekhnolohii-likiv-ta-farmakohnozii
mailto:farmacy@ifnmu.edu.ua
https://ifnmu.sharepoint.com/KFUTLF/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx
https://ifnmu.sharepoint.com/KFUTLF/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx
https://ifnmu.sharepoint.com/Lists/RepositoryLiterature/view1.aspx


Сторінка 2 з 6 

Силабус вибіркової дисципліни «Принципи доказової медицини для наукових досліджень у фармації» 
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Основна дисципліна «Принципи доказової медицини для наукових досліджень у 

фармації» охоплює широке коло питань, спрямованих на всебічне опанування здобувачами 

знань з методології наукового дослідження; принципів доказової медицини напрямів 

організації та проведення дослідження; основ доказової медицини; ознайомлення з сучасною 

системою доказових даних про лікарські засоби, міжнародними електронними базами даних 

про ефективність, безпечність препаратів для лікування поширених захворювань за даними 

доказової медицини, діяльністю міжнародних організацій, зокрема, ВООЗ, Міжнародного 

товариства фармакоекономічних досліджень, Товариства Кокрейна, які координують 

діяльність зі збору, накопичення та поширених доказової інформації про ліки з акцентом на 

економічну ефективність препаратів за даними фармакоекономічних досліджень у світі, 

діяльністю Українського центру фармакоекономічних досліджень в Україні для раціонального 

використання ліків та відпуску їх з аптечних закладів, аптек лікувально-профілактичних 

установ. 

Метою вивчення вибіркової дисципліни «Принципи доказової медицини для наукових 

досліджень у фармації» є формування цілісного уявлення про принципи доказової медицини 

для наукових досліджень у фармації, розуміння її місця і ролі в комплексному лікуванні, 

реабілітації та профілактиці. 

Цілі вивчення вибіркової дисципліни «Принципи доказової медицини для наукових 

досліджень у фармації» є опанування здобувачами знань з методології наукового дослідження; 

принципах доказової медицини; викласти основні напрями організації та проведення 

дослідження; основи доказової медицини; ознайомити здобувачів з сучасною системою 

доказових даних про лікарські засоби, міжнародними електронними базами даних про 

ефективність, безпечність препаратів для лікування поширених захворювань за даними 

доказової медицини, діяльністю міжнародних організацій, зокрема, ВООЗ, Міжнародного 

товариства фармакоекономічних досліджень, Товариства Кокрейна, які координують 

діяльність зі збору, накопичення та поширених доказової інформації про ліки з акцентом на 

економічну ефективність препаратів за даними фармакоекономічних досліджень у світі, 

діяльністю Українського центру фармакоекономічних досліджень в Україні для раціонального 

використання ліків та відпуску їх з аптечних закладів, аптек лікувально-профілактичних 

установ. 

 

4. КОМПЕТЕНТНОСТІ, РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ТА ПРАКТИЧНІ НАВИЧКИ 

 

Дисципліна «Принципи доказової медицини для наукових досліджень у фармації» 

спрямована на оволодіння здобувачами компетентностями, програмними результами 

навчання та практичними навичками зазначеними у Робочій програмі з дисципліни, з якою 

можна ознайомитись за покликанням: 

https://ifnmu.sharepoint.com/KFUTLF/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx 

 

5. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ 
  

5.1. Структура навчальної дисципліни  

Назви модулів і тем Кількість годин 

заочна форма 

у тому числі 

https://ifnmu.sharepoint.com/KFUTLF/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx
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2022/2023 н.р. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.Методи навчання 

 

  Практичні заняття спрямовані на контроль засвоєння теоретичного матеріалу й 

формування практичних вмінь та навичок, а також уміння аналізувати й застосовувати 

одержані знання для вирішення практичних завдань. Практичні заняття в основному 

проводяться в на базі кафедри. Основний етап заняття полягає у практичній роботі здобувача 

в навчальній кімнаті, навчально-практичному центрі тощо. Контроль основного етапу заняття 

проводиться шляхом оцінювання виконання здобувачем практичних навичок та відповіді на 

усні запитання тощо.  

 

лекції практич

ні 

СРС 

Принципи доказової медицини для наукових 

досліджень у фармації  

2   

Доказова медицина та її значення для раціонального 

використання ліків 

 2 5 

Складові доказової медицини. Доказова фармація  2  

Роль доказової медицини у раціональному 

використанні лікарських засобів 

2  5 

Рандомізовані контрольовані випробовування як 

джерела доказів 

 2  

Доказові дані противірусних лікарських засобів   5 

Доказова медицина раціонального використання 

протидіабетичних лікарських засобів 

 2 5 

Діяльність провізора щодо забезпечення 

раціонального застосування лікарських засобів для 

лікування і профілактики артеріальної гіпертензії 

згідно принципів доказової медицини 

  5 

Правове регулювання обігу брендових та генеричних 

лікарських засобів 

  5 

Раціональне використання лікарських засобів у 

геріатричній практиці;  при головному болю;  у 

фармакотерапії для вагітних жінок 

  15 

Антибактеріальні засоби для безпечного використання 

під час вагітності за даними доказової медицини 

  5 

Екстемпоральна рецептура косметичних лікарських 

засобів, яка немає аналогів промислового виробництва 

  5 

Раціональне використання лікарських засобів у 

гомеопатії. Основи стандартизації та сертифікації 

гомеопатичних препаратів 

  5 

Раціональне використання ліків при грипі та ГРВІ за 

даними доказової медицини; лікарських засобів для 

профілактики ожиріння; лікарських засобів 

рослинного походження; 

  16 

Підсумковий контроль Модуля 1 - 2 - 

Усього годин - 90 4 10 76 

Кредитів ECTS – 3,0 0,33 0,67 2,0 
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Силабус вибіркової дисципліни «Принципи доказової медицини для наукових досліджень у фармації» 

ОНП «Фармація, промислова фармація» третього (освітньо-наукового) рівня, заочної форми навчання 

2022/2023 н.р. 

5.3. Система оцінювання  

 

Детальна інформація про систему оцінювання розміщена на електронній сторінці 

кафедри  за покликанням 

https://ifnmu.sharepoint.com/KFUTLF/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx 

 

5.3.1. Оцінювання поточної навчальної діяльності здобувачів 

 

Поточна навчальна діяльність оцінюється на практичних заняттях у відповідності з 

конкретними цілями, який включає оцінювання навчальної діяльності тем практичних занять 

і самостійної роботи. 

 За поточну навчальну діяльність здобувач може отримати 120 балів. Одержані бали 

додаються до суми балів, набраних здобувачем за поточну навчальну діяльність. 

 Максимальна кількість балів в сумі за модуль 1 складає 120 (4 занять по 30 балів = 

120). 

 Мінімальна кількість балів для допуску до підсумкового модульного контролю 

модулю 1 – 60 (4 занять по 15 балів = 60). 

 

5.3.2. Підсумковий контроль знань, його форми та оцінювання 

 

Модульний контроль здійснюється по завершенню вивчення практичних занять. До 

модульного контролю допускаються здобувачі, які виконали всі види робіт, передбачені 

навчальною програмою, та при вивченні набрали кількість балів, не меншу за мінімальну. 

Форма проведення модульного контролю стандартизована і включає контроль практичної 

підготовки і тестовий контроль. 

Максимальна кількість балів, яку здобувач може набрати під час складання 

модульного контролю складає 80 балів.  

Засоби контролю за Модулем 1 Максимальна 

кількість балів 

Мінімальна 

кількість балів 

Тестовий контроль 40 30 

Усне опитування 40 20 

Разом 80 50 

Тестовий контроль – 40 балів ( 40 тестових питань кожний тест – 1 бал). 

Усне опитування – здобувач може максимально отримати 20 балів. 

За виконання практичних навичок здобувач може максимально отримати 20 балів. 

Модульний контроль вважається зарахованим, якщо здобувач набрав не менше 50 

балів. 

 

6. ПОЛІТИКА ДИСЦИПЛІНИ 

 

Нормативні документи ІФНМУ щодо організації освітнього процесу, протидії булінгу, 

корупції, дотримання академічної доброчесності, ознайомлення з освітніми програмами тощо,  

розміщені на сайті Університету за покликанням  https://www.ifnmu.edu.ua/uk/publichna-

informatsiia.  

 

https://ifnmu.sharepoint.com/KFUTLF/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx
https://www.ifnmu.edu.ua/uk/publichna-informatsiia
https://www.ifnmu.edu.ua/uk/publichna-informatsiia
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Процедура відпрацювання та перескладання.  

Відвідування здобувачами всіх занять є обов’язковим. Пропущені заняття 

відпрацьовуються відповідно до Положення про організацію відпрацювання здобувачами 

освіти  пропущених занять у ІФНМУ (https://ifnmu.edu.ua/uk/diyalnist-universytetu/naukova-

robota/aspirantura-doktorantura).  

Відпрацювання практичних занять відбуваються на кафедрі (навчальна кімната № 244) 

кожний вівторок. Відпрацювання пропущених практичних занять здійснюється за попереднім 

записом здобувачів при наявності дозволу чи документа, що засвідчує поважну причину 

пропуску заняття. 

 Здобувач, який не набрав мінімального балу з поточної успішності чи має 

невідпрацьовані пропущені заняття, до складання ПМК не допускається.  

Позитивна оцінка, отримана здобувачем при складанні ПМК із дисципліни, не 

перескладається.  

 

Акценти на академічній доброчесності, правилах поведінки. 

Здобувач повинен уникати будь-яких порушень академічної доброчесності (Правила 

внутрішнього розпорядку для осіб, що навчаються в ІФНМУ, Кодекс академічної 

доброчесності ІФНМУ, Положення про академічну доброчесність в ІФНМУ 

(https://www.ifnmu.edu.ua/uk/normatyvni-dokumenty )). Недопустимими є запізнення на заняття 

та пропуски без поважних причин; користування мобільним телефоном, планшетом чи 

іншими мобільними пристроями під час опитування чи виконання письмових завдань (якщо 

це не передбачено умовами завдання), плагіат. Списування під час підсумкового модульного 

контролю заборонено (в т.ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої 

дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування, дистанційного навчання. 

Заохочується активність, ініціативність, творчий підхід. 

 

7. ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ  

7.1. Основна 
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