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1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАВЧАЛЬНУ ДИСЦИПЛІНУ 

Статус дисципліни вибіркова 

денна форма навчання заочна форма навчання 

Кількість кредитів 4,5 5 

Загальна кількість годин 135 150 

Лекції 26 6 

Практичні заняття 50 18 

Самостійна робота 59 126 

Вид заключного контролю залік 
 

2. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ (АНОТАЦІЯ) 

Курс за вибором «Основи доказової медицини» (англ. Evidence-based medicine – 

медицина, що базується на доказах; науково обґрунтована медична практика) – передбачає 

вивчення сучасного підходу до медичної і фармацевтичної практики, при якому рішення про 

застосування профілактичних, діагностичних і лікувальних заходів приймаються, виходячи з 

наявних доказів їх ефективності та безпеки, а такі докази піддаються пошуку, порівнянню, 

узагальненню та широкому розповсюдженню отриманої інформації для використання в 

інтересах пацієнтів. Наразі доказова медицина знаходиться в центрі уваги практичних лікарів, 

фармацевтичних працівників, керівників системи охорони здоров’я, пацієнтів та громадськості. 

Доказова медицина передбачає добросовісне, обґрунтоване та засноване на здоровому глузді 

використання найкращих сучасних наукових і клінічно доведених доказів при лікуванні 

кожного пацієнта. Впровадження принципів доказової медицини в медичну практику багатьох 

країн світу, в тому числі і України, підвищує вимоги до професійної підготовки 

фармацевтичних працівників, які повинні знати основи доказової медицини, мати навички 

пошуку новітньої достовірної інформації щодо фармакотерапії для вирішення широкого кола 

питань стосовно раціонального використання лікарських засобів. 
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Курс за вибором «Основи доказової медицини» передбачає: 

 розкриття потенціалу доказової медицини як технології збереження здоров'я та 

підвищення якості життя; 

 використання інформаційних джерел доказової медицини для формування принципів 

раціональної терапії конкретного захворювання; 

 розуміння етичних проблем доказового підходу в галузі охорони здоров'я. 

 

3. ПОЛІТИКА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

a. Перелік нормативних документів: 

- Положення про організацію освітнього процесу (https://www.bsmu.edu.ua/wp- 

content/uploads/2020/03/polozhennya-pro-organizacziyu-osvitnogo-proczesu-u-vdnzu-

bukovinskij- derzhavnij-medichnij-universitet.pdf); 

- Інструкція щодо оцінювання навчальної діяльності студентів БДМУ в умовах 

впровадження Європейської кредитно-трансферної системи організації навчального 

процесу (https://www.bsmu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/bdmu-instrukcziya-shhodo-

oczinyuvannya-%D1%94kts-2014-3.pdf); 

- Положення про порядок відпрацювання пропущених та незарахованих занять 

(https://www.bsmu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/12/reworks.pdf); 

- Положення про апеляцію результатів підсумкового контролю знань здобувачів 

вищої освіти (https://www.bsmu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/07/polozhennya-pro-

apelyacziyu-rezultativ-pidsumkovogo-kontrolyu-znan.pdf); 

- Кодекс академічної доброчесності (https://www.bsmu.edu.ua/wp- 

content/uploads/2019/12/kodeks_academic_faith.pdf); 

- Морально-етичний кодекс студентів (https://www.bsmu.edu.ua/wp- 

content/uploads/2019/12/ethics_code.docx); 

- Положення про запобігання та виявлення академічного плагіату 

(https://www.bsmu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/12/antiplagiat-1.pdf); 

- Положення про порядок та умови обрання студентами вибіркових дисциплін 

(https://www.bsmu.edu.ua/wp- 

content/uploads/2020/04/nakaz_polozhennyz_vybirkovi_dyscypliny_2020.pdf); 

- Правила внутрішнього трудового розпорядку Вищого державного навчального 

закладу України «Буковинський державний медичний університет» 

(https://www.bsmu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/17.1-bdmu-kolektivnij-dogovir- 

dodatok.doc). 

b. Політика щодо дотримання принципів академічної доброчесності здобувачів 

вищої освіти: 

- самостійне виконання навчальних завдань поточного та підсумкового контролів без 

використання зовнішніх джерел інформації; 

- списування під час контролю знань заборонені; 

- самостійне виконання індивідуальних завдань та коректне оформлення посилань на 

джерела інформації у разі запозичення ідей, тверджень, відомостей. 

c. Політика щодо дотримання принципів та норм етики та деонтології 

здобувачами вищої освіти: 

- дії у професійних і навчальних ситуаціях із позицій  академічної  доброчесності  та 

професійної етики та деонтології; 

- дотримання правил внутрішнього розпорядку університету, бути толерантними, 

доброзичливими та виваженими у спілкуванні зі студентами та викладачами, медичним 

персоналом закладів охорони здоров'я; 

- усвідомлення значущості прикладів людської поведінки відповідно до норм 

академічної доброчесності та медичної етики. 

d. Політика щодо відвідування занять здобувачами вищої освіти: 

- присутність на всіх навчальних заняттях (лекціях, практичних (семінарських) 
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заняттях, підсумковому модульному контролі, залікових заняттях) є обов'язковою для 

поточного та підсумкового оцінювання знань (окрім випадків з поважних причин). 

e. Політика дедлайну та відпрацювання пропущених або незарахованих занять 

здобувачами вищої освіти: 

- відпрацювання пропущених занять відбувається згідно з графіком відпрацювання 

пропущених або незарахованих занять та консультацій. 

 
4. ПРЕРЕКВІЗИТИ І ПОСТРЕКВІЗИТИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

(МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ЗВ’ЯЗКИ) 

Перелік навчальних дисциплін, на яких базується 

вивчення навчальної дисципліни 

Перелік навчальних дисциплін, для яких 

закладається основа в результаті 

вивчення навчальної дисципліни 

Латинська мова Фізіологія Клінічна фармація 

Іноземна мова Мікробіологія Фармакотерапія 

Медична біологія Патологічна фізіологія Організація та економіка фармації 

Фармацевтична хімія Патологічна анатомія Фармакоекономіка 

Токсикологічна хімія Фармакологія Основи біоетики та біобезпеки 

Біохімія Фармакогнозія Етика та деонтологія у фармації 
 

5. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ:  

Мета навчальної дисципліни курсу за вбором «Основи доказової медицини» – 

формування обізнаності фармацевтичних фахівців у сучасних підходах до фармакотерапії з 

урахуванням позицій доказової медицини, що дозволятиме більш компетентно вирішувати 

фахові завдання в галузі забезпечення населення та лікувально-профілактичних закладів 

якісними лікарськими засобами. Досягнення мети дозволить підготувати до практичної 

діяльності фармацевтичних фахівців, спроможних до професійного, виваженого підходу до 

раціонального вибору лікарських препаратів, надання доказової фармацевтичної опіки хворим 

різного профілю, що є запорукою ефективного та безпечного лікування. 

Завдання навчальної дисципліни курсу за вибором «Основ доказової медицини»: 

• надати студентам знання щодо термінології, принципів і завдань доказової медицини; 

• навчити студентів використовувати найкращі бази даних доказової медицини; 

• навчити студентів критично оцінювати медичну інформацію за допомогою фільтрів 

доказової медицини; 

• навчити студентів методологічним підходам доказової медицини; 

• навчити студентів оцінювати доказовість клінічних настанов із позицій біоетики.  
 

6. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ФОРМУВАННЮ ЯКИХ СПРИЯЄ НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА: 

Інтегральна компетентність: здатність розв’язувати типові та складні спеціалізовані 

задачі й практичні проблеми у професійній діяльності чи у процесі навчання, застосовувати 

набуті знання, уміння, навички та особисті якості, здібності, цінності для виконання завдання 

будь-якого рівня складності під час професійної діяльності або навчання. 

Загальні компетентності: 

ЗК 1. Здатність діяти соціально відповідально та громадянсько свідомо.  

ЗК 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 3. Прагнення до збереження навколишнього середовища. 

ЗК 4. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, вчитися і бути сучасно навченим. 

ЗК 5. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість. 

ЗК 6. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.  

ЗК 7. Здатність до адаптації та дії у новій ситуації. 

ЗК 9. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.  

ЗК 10. Здатність до вибору стратегії спілкування, здатність працювати в команді та з 

експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності. 

ЗК 11. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.  

ЗК 12. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 



Фахові (спеціальні) компетентності:  

ФК 1. Здатність  використовувати у  професійної діяльності знання нормативно-правових, 

законодавчих актів України та рекомендацій належних фармацевтичних практик. 

ФК 11. Здатність проводити аналіз соціально-економічних процесів у фармації, форм, методів і 

функцій системи фармацевтичного забезпечення населення та її складових у світовій практиці, 

показників потреби, ефективності та доступності фармацевтичної допомоги в умовах 

медичного страхування та реімбурсації вартості лікарських засобів. 

ФК 17. Здатність здійснювати моніторинг ефективності та безпеки застосування населенням 

лікарських засобів згідно даних щодо їх клініко-фармацевтичних характеристики та суб’єктивні 

ознаки, та об’єктивні клінічні, лабораторні та інструментальні критерії обстеження хворого. 

ФК 19. Здатність здійснювати домедичну допомогу хворим та постраждалим у екстремальних 

ситуаціях. 

ФК 18. Здатність забезпечувати раціональне застосування рецептурних та безрецептурних 

лікарських засобів згідно з фізико-хімічними, фармакологічними характеристиками, 

біохімічними, патофізіологічними особливостями конкретного захворювання та 

фармакотерапевтичними схемами його лікування. 

ФК 20. Здатність здійснювати консультування та фармацевтичну опіку під час вибору 

тавідпуску безрецептурного лікарського засобу шляхом оцінки співвідношення 

ризик/користь,сумісності, показань та протипоказань керуючись даними про стан здоров’я 

конкретного хворого із врахуванням біофармацевтичних, фармакокінетичних, 

фармакодинамічних та фізико-хімічних особливостей лікарського засобу.  

ФК 21. Здатність проводити санітарно-просвітницьку роботу серед населення з метою 

профілактики поширених захворювань внутрішніх органів, попередження небезпечних 

інфекційних та паразитарних захворювань, а також з метою сприяння своєчасному виявленню 

та підтриманню прихильності до лікування цих захворювань згідно з їхніми медико-

біологічними характеристиками та мікробіологічними особливостями. 
 

7. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

ПРЗ 1. Проводити професійну діяльність у соціальній взаємодії основаній на гуманістичних і 

етичних засадах; ідентифікувати майбутню професійну діяльність як соціально значущу для 

здоров’я людини. 

ПРЗ 2. Застосовувати знання з загальних та фахових дисциплін у професійній діяльності. 

ПРЗ 4. Використовувати результати самостійного пошуку,аналізу та синтезу інформації з 

різних джерел для рішення типових завдань професійної діяльності. 

ПРЗ 5. Позиціонувати свою професійну діяльність та особистісні якості на фармацевтичному 

ринку праці; формулювати цілі власної діяльності з урахування суспільних і виробничих 

інтересів. 

ПРЗ 6. Аргументувати інформацію для прийняття рішень, нести відповідальність за них у 

стандартних і нестандартних професійних ситуаціях; дотримуватися принципів деонтології та 

етики у професійній діяльності. 

ПРЗ 9. Здійснювати професійну діяльність використовуючи інформаційні технології, 

«Інформаційні бази даних», системи навігації, Internet-ресурси, програмні засоби та інші 

інформаційно-комунікаційні технології. 

ПРЗ 10. Дотримуватися норм спілкування у професійній взаємодії з колегами, керівництвом, 

споживачами, ефективно працювати у команді. 

ПРЗ 12. Аналізувати інформацію, отриману в результаті наукових досліджень, узагальнювати, 

систематизувати й використовувати її у професійній діяльності. 

ПРФ 1. Планувати та реалізовувати професійну діяльність на основі нормативно-правових 

актів України та рекомендацій належних фармацевтичних практик. 

ПРФ 11. Враховувати дані щодо соціально-економічних процесів у суспільстві для 

фармацевтичного забезпечення населення, визначати ефективність та доступність 

фармацевтичної допомоги в умовах медичного страхування та реімбурсації вартості ліків. 



ПРФ 17. Використовувати дані клінічних, лабораторних та інструментальних досліджень для 

здійснення моніторингу ефективності та безпеки застосування лікарських засобів.  

ПРФ 19. Надавати домедичну допомогу хворим при невідкладних станах та постраждалим у 

екстремальних ситуаціях. 

ПРФ 20. Визначати переваги та недоліки лікарських засобів різних фармакологічних груп з 

урахуванням їхніх біофармацевтичних, фармакокінетичних та фармакодинамічних 

особливостей; рекомендувати споживачам лікарські засоби та товари аптечного асортименту 

з наданням консультативної допомоги. 

ПРФ 21. Проводити санітарно-просвітницьку роботу у фаховій діяльності при виникненні 

спалахів інфекційних захворювань. 
 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен: 
a. Знати: 
• визначення, термінологію доказової медицини; 
• принципи і завдання доказової медицини; 
• історичні етапи становлення доказової медицини; 
• знати основні принципи стандартизації лікарських засобів; 

• методологічні основи доказової медицини; 
• сучасні інформаційні джерела доказової медицини; 

• статистичні аспекти доказової медицини; 

• усвідомлювати роль експериментальних і клінічних досліджень у формуванні доказових баз; 

• засади доказової профілактичної фармакотерапії; 

• медичні та біотичні аспекти доказової медицини. 
b. Уміти: 

• використовувати у професійній діяльності знання щодо позицій доказової медицини в сфері 

медикаментозної профілактики і лікування захворювань;

• проводити пошук науково-практичної інформації в базах доказової медицини;

• використовувати дані інформаційних джерел доказової медицини при здійсненні фармопіки;

• вміти оцінити якість лікарських засобів згідно з даними доказової медицини;

• вміти приймати професійні рішення з урахуванням доказових засад та біоетичних норм.
c. Демонструвати: 
• здатність з позицій доказової медицини визначати ефективний та безпечний лікарський засіб 

різних фармакологічних груп;

• здатність проводити пошук доказової інформації в сучасних базах даних доказової 
медицини; 

• здатність використовувати принципи доказової медицини в професійній діяльності; 

• здатність використовувати дані доказової якості лікарських засобів з урахуванням 

епідеміологічного аналізу захворювань;  

• здатність здійснювати фармацевтичну опіку з урахуванням положень доказової медицини і 

біоетичних норм. 
 

8. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться: 

5 курс очна форма навчання: 135 год (3,5 кредити ЄКТС), із них 26 год лекцій,  

50 год практичних занять, 59 год самостійної роботи. 

5 курс заочна форма навчання: 150 год (5 кредитів ЄКТС), із них 6 год лекцій,  

18 год практичних занять, 126 год самостійної роботи. 

Програма структурована на теми. 

Згідно з навчальним планом вивчення курсу за вибором «Основи доказової медицини»  

здійснюється на 5 курсі впродовж ІХ семестру. 

9. Опис кожної теми з дисципліни: 

Опис кожного модуля дисципліни: 

9.1. Конкретні цілі вивчення модуля (змістових модулів). 

• Узагальнити та проаналізувати принципи доказової медицини. 



• Узагальнити та проаналізувати завдання доказової медицини. 

• Узагальнити та проаналізувати передумови та історичні етапи становлення доказової 

медицини в Україні і світі. 

• Узагальнити та проаналізувати методологічні підходи доказової медицини. 

• Оцінювати інформаційні джерела доказової медицини; 

• Оцінювати результати досліджень ліків як етапи формування баз доказової медицини; 

• Оцінювати якість лікарських засобів із позицій доказової медицини. 

9.2. Тематична структура модуля (змістових модулів). 
 

Модуль 1. ОСНОВИ ДОКАЗОВОЇ МЕДИЦИНИ 

Тема 1. Введення до доказової медицини. Доказова медицина: поняття, термінологія. 

Передумови виникнення доказової медицини. Історичні аспекти впровадження доказового 

підходу в медицині. Етапи і світовий досвід розвитку доказової медицини. Основні поняття і 

положення доказової медицини. Принципи науково-доказової практики. Мета, завдання, 

основні методи доказової медицини. Сучасні принципи доказової медицини в організації 

системи охорони здоров’я України. Досягнення доказової медицини через призму 

міжпредметної інтеграції медичних і фармацевтичних навчальних дисциплін. 

Тема 2. Доказова медицина як засіб просування лікарських препаратів на 

фармацевтичному ринку. Доказова медицина як сучасна основа фармацевтичної галузі. 

Стандартні методи просування нових лікарських засобів на фармацевтичному ринку. Етапи 

досліджень перспективних у клінічному відношенні препаратів. Оригінальні та генеричні 

препарати, їх роль у забезпеченні якісної медичної допомоги. Реклама лікарських засобів. 

Ознаки некоректної реклами лікарських засобів. Недобросовісна конкуренція. Доказова база як 

інструмент для уникнення маніпулювання інформацією про властивості препарату. Сурогатні 

точки як маркери оцінки ефективності лікарських засобів. Принципи національної лікарської 

(фармацевтичної) політики. Система фармакологічного нагляду в Україні: законодавча база, 

організаційна структура, основні задачі та напрями дій. Методи збору, аналізу та систематизації 

інформації про небажану/побічну дію ліків; міжнародний досвід обміну інформацією. 

Тема 3. Доказова медицина в клінічній практиці. Докази ефективності фармакотерапії. 

Клініко-фармакологічна характеристика окремих груп лікарських засобів згідно сучасних 

доказових даних. Методи оцінки і критерії ефективності та безпеки фармакотерапії окремих 

груп лікарських засобів. Принципи вибору оптимального лікарського засобу, особливості 

застосування в різних клінічних ситуаціях. Доказова база клінічних напрямів, що сформувались 

в процесі розвитку медичних технологій. Досягнення і проблеми доказової медицини щодо 

трансплантації органів і клітин. Інновації регенеративної медицини в реаліях  доказової 

медицини. Застосування лікарських засобів, створених методами генної інженерії, з позицій 

доказової практики. Анестезуючі лікарські засоби, які мають доведену клінічну ефективність 

згідно даних доказової медицини. Застосування периферичних нейротропних засобів із позицій 

доказової медицини. 

Тема 4. Доказова медицина і проблема безпеки лікарських засобів. Принципи моніторингу 

побічної дії лікарських засобів як елемент вивчення клінічної ефективності та безпеки  ліків. 

Система фармакологічного нагляду в Україні: законодавча база, організаційна структура, 

основні задачі та напрямки діяльності. Визначення термінів, що вживаються при здійсненні 

фармакологічного нагляду в Україні. Сучасні методи збору, аналізу та систематизації 

інформації про небажану та побічну дію лікарських засобів. Система моніторингу спонтанних 

повідомлень про небажані ефекти лікарських засобів в Україні. Процедура створення 

централізованої бази інформації щодо постмаркетингових досліджень ліків; неефективної 

фармакотерапії. Наукова оцінка і контроль інформації про побічну реакцію/дію ліків. Проблема 

поінформованості споживачів щодо лікарських засобів. Фармакотерапія больового синдрому з 

позицій доказової медицини. Заходи з доведеною ефективністю щодо осіб із 

психосоматичними, поведінковими розладами, які вживають опіоїди. 

Тема 5. Клінічна епідеміологія в структурі медичних наук як методологічна основа 

доказової медицини. Предмет і завдання клінічної епідеміології її значення для розвитку 



доказової медицини. Принципи клінічної епідеміології. Взаємозв'язок доказової медицини з 

клінічною епідеміологією і біологічною статистикою. Поняття про соціальну епідеміологію, 

основні завдання і напрями. Інтерпретація основних понять клінічної епідеміології та доказової 

медицини. Трактування ключових термінів біостатистики, положень і принципів доказової 

медицини / фармації. Визначення ролі доказів, досвіду експертів-медиків і вибору пацієнтів і 

суспільства в процесі прийняття управлінських рішень у клінічній практиці та в організації 

охорони здоров'я. Тлумачення доказового підходу як інструменту підвищення якості медичної 

допомоги та оптимізації використання ресурсів охорони здоров'я. Визначення медичних 

втручань з позиції доказової практики, інтерпретація їх дієвості за оцінкою зниження ризиків 

розвитку несприятливих подій. Прийняття рішень у медицині та охороні здоров'я на підґрунті 

епідеміологічних досліджень. Взаємозв'язок доказової медицини з розвитком сучасних 

напрямів психофармакології та церебропротекції. 

Тема 6. Методи досліджень доказової медицини. Етапи статистичного аналізу. Вимоги до 

статистичних даних. Статистична обробка даних (обчислення середніх та відносних величин, 

критеріїв їх достовірності). Поняття статистичної сукупності, види вибірок у доказовій 

медицині. Основні характеристики контрольованих клінічних досліджень. Види статистичної 

сукупності: генеральна і вибіркова. Одиниця спостереження. Методи відбору одиниць для 

вибіркової сукупності у доказовій медицині. Поняття про репрезентативність. Основні 

характеристики контрольованих клінічних досліджень. Роль найвагоміших джерел доказів 

(систематичних оглядів і рандомізованих контрольованих досліджень) для клінічних і 

організаційних рішень. Характеристика точності діагностичних тестів, фармакотерапії та інших 

методів лікування. База доказової медицини в медичному забезпеченні засобами лікування та 

профілактики серцевих захворювань. 

Тема 7. Біоетична оцінка наукових принципів доказової медицини. Доказова медицина 

через призму етичних та правових принципів управління інформацією в системі охорони 

здоров'я. Діяльність біоетичних комітетів: аспекти інтеграції України в європейський науковий 

простір. Етичні проблеми і правила доклінічних досліджень. Правова база для проведення 

етичної експертизи доклінічних досліджень лікарських засобів з використанням лабораторних 

тварин. Етичні проблеми і правила клінічних досліджень. Інформована згода пацієнта. 

Біоетичні норми проведення постмаркетингових досліджень. Міжнародні керівництва по 

етичній експертизі досліджень. База нормативних документів щодо етичних принципів 

медичних досліджень. Позиції доказової медицини серед критеріїв вибору антигіпертензивної 

терапії. Комбінована антигіпертензивна терапія за рекомендаціями доказової медицини. 

Тема 8. Етапи доказової медицини. Формулювання клінічного питання. Систематичний 

пошук доказових даних. оцінка достовірності доказових даних, їх клінічна значущість. 

застосування результатів на практиці. Оцінка виконаної роботи. Чотири-компонентна система 

РІСО. Види клінічних питань. Анатомія формулювання питань. Зміст і компоненти PICO: 

пацієнт, втручання, порівняння, результат. Матриця для формулювання клінічного питання. 

критерії оцінки результатів. Формулювання клінічної проблеми з використанням принципу 

PICO. Сфери клінічної проблеми. Типи формульованих питань. Складання і недоліки 

формульованого клінічного питання. Фактори ефективного вирішення клінічної проблеми.  

Практичні підходи до вибору засобів, що впливають на функції органів травлення з позицій 

доказової медицини. 

Тема 9. Основи пошуку, оцінки і використання доказової інформації щодо 

фармакологічної оцінки лікарських препаратів. Методи пошуку, оцінки і використання 

результатів найбільш доказових із наявних клінічних досліджень для вибору методів 

фармакотерапії. Вибір найбільш ефективного, безпечного й економічного лікування, 

заснованого на інформаційних джерелах клінічної епідеміології. Збір, інтерпретація та 

інтеграція клінічних даних, отриманих у результаті повідомлень пацієнтів, спостережень 

фахівців і при проведенні клінічних випробувань для оптимізації лікування. Аналіз отриманих 

даних, узагальнення результатів клінічних спостережень за допомогою сучасних статистичних 

методів. Безперервне самонавчання для практичної інтеграції найнадійніших серед наявних 



напрямів фармакотерапії захворювань. Оцінка і практичне використання еволюційних 

принципів діагностики та методів лікування. Перешкоди для зміни практики. Стандарти 

медичної допомоги в Україні. Клінічні рекомендації та протоколи на підставі даних доказової 

медицини.  

Застосування засобів, що впливають на систему крові згідно з даними доказової медицини. 

Доказова база антиарегантної та антикоагулянтної терапії при серцево-судинній патології. 

Тема 10. Пошук наукової медичної інформації з використанням фільтрів доказової 

медицини. Пошук доказової інформації у високо авторитетних світових базах даних у межах 

конкретного клінічного запитання. Основні підходи до пошуку статей у MEDLINE. Переваги 

пошуку інформації, що ґрунтується на клінічних запитах. Поняття про систему медичних 

покажчиків MeSH. Компоненти структурованого запитання як пошукові терміни. Методологія 

«доказового пошуку» клініко-фармацевтичної інформації у щоденній фаховій діяльності 

клінічного провізора. Структура методології доказового пошуку (технічно-користувацький та 

професійно-орієнтований рівні). Систематизація доказової інформації за ключовими словами, 

словосполученнями, авторами. Простий та складний інформаційний пошук, авторизація та 

реєстрація на сайтах і у конкретних базах даних. Конкретні приклади проведення 

методології та формування «доказового реферату». Форми забезпечення фахівців клініко-

фармацевтичною інформацією.  

Використання доказової бази при проведенні протизапальної терапії. Доказова ефективність 

імуномодулюючої і протиалергічної терапії. 

Тема 11. Бази даних доказової медицини. Кокранівське співробітництво: принципи діяльності, 

завдання. Сучасні тенденції розвитку Кокранівського співробітництва. Кокранівські бази даних. 

Cochrane Library. Переваги успішного систематичного огляду, практичне значення. Мета-аналіз 

як систематизований аналіз із статистичним узагальненням даних. Рандомізовані контрольовані 

випробування як джерела доказів. Етапи планування. Медичні предметні рубрики (MeSH) 

Національної медичної бібліотеки США. Стислий довідник з доказової медицини (Clinical 

Evidence concise). Аналіз результатів клінічних досліджень щодо ефективності лікарських 

засобів. Визначення рівня значущості доказів.  

Доказові засади фармакотерапії в нефрології, акушерській, неонатологічній, педіатричній 

практиці. 

Тема 12. Доказова профілактична медицина. Профілактика як пріоритетний стратегічний 

напрям розвитку охорони здоров’я кожної держави. Доказова профілактика як система 

профілактики, заснованої на принципах доказової медицини. Міжнародний і національний 

досвід розвитку профілактичної медицини на засадах доказової медицини. Первинна медико-

санітарна допомога на принципах загальної практики/сімейної медицини як ключова ланка в 

організації та проведенні профілактичних заходів для збереження здоров’я населення. Роль 

медичної сестри первинної медичної допомоги у впровадженні засад доказової профілактики. 

Доказова профілактика в роботі клінічних спеціалістів. Використання засад доказової 

профілактики в провізорській діяльності. Можливості медичних і фармацевтичних працівників  

щодо виявлення недоцільних практик профілактичної медицини. Сучасні підходи до 

раціональної фармакотерапії з позицій доказової медицини / профілактики.  

Доказова база протимікробної та проти паразитарної терапії. Актуальні проблеми противірусної 

терапії. Доказові засади хіміотерапії онкологічних хворих. 

Тема 13. Нормативне регулювання доказової медицини в Україні. Медико-технологічні 

документи зі стандартизації медичної допомоги в системі Міністерства охорони здоров’я 

України. Клінічна настанова: зміст, мета, подальше використання. Стандарти медичної 

допомоги. Уніфікований протокол медичної допомоги. Локальний протокол медичної 

допомоги. Клінічний маршрут пацієнта. Призначення медико-технологічних документів на 

державному, регіональному, локальному рівнях. Контроль за виконанням медико-

технологічних документів. Відповідальність медичних і фармацевтичних працівників за 

недотримання положень медико-технологічних документів.  



Гострі медикаментозні отруєння. Класифікація. Диференційні ознаки отруєнь представниками 

різних фармакологічних класів. Алгоритми лікування гострих медикаментозних отруєнь з 

урахуванням рекомендацій доказової медицини. 

 

10. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Назви змістових модулів і тем 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Модуль 1 «Основи доказової медицини» 

1. Поняття доказової медицини. Передумови 

виникнення доказової медицини. Принципи науково-
доказової практики. Історія, світовий досвід розвитку, 

міжнародний досвід застосування доказової медицини. 

10 2 4 4 12 1 1 10 

2. Доказова медицина як засіб просування лікарських 
засобів. Ознаки некоректної реклами лікарських 

засобів. Недобросовісна конкуренція. Поняття про 

кінцеву сурогатну точку. Розробка Національної 

лікарської (фармацевтичної) політики. Система 
фармакологічного нагляду в Україні 

10 2 4 4 13 1 2 10 

3. Доказова медицина в клінічній практиці. Основні 

етапи формування принципів доказової медицини та 
головні поняття, що визначають доказовість медичних 

досліджень. Медичні напрями, що сформувались в 

процесі розвитку новітніх клінічних технологій і 

фармакотерапії. 
 Нейротропні засоби периферичної дії з позицій 

доказової медицини. 

11 2 4 5 10 - 2 8 

4. Доказова медицина і проблема безпеки лікарських 
засобів. Наукова оцінка і контроль інформації про 

побічну реакцію/дію ліків. Заходи щодо попередження 

медикаментозних ускладнень. Фармакотерапія 

больового синдрому з позицій доказової медицини. 

10 2 4 4 14 - 2 12 

5. Клінічна епідеміологія в структурі медичних наук 

як методологічна основа доказової медицини. 

Принципи клінічної епідеміології. Взаємозв'язок 
доказової медицини з клінічною епідеміологією і 

біологічною статистикою. Поняття про соціальну 

епідеміологію. Взаємозв'язок доказової медицини з 

розвитком психофармакології та церебропротекції. 

10 2 4 4 12 - 2 10 

6. Методи досліджень доказової медицини. Етапи 

статистичного аналізу. Вимоги до статистичних даних. 

Статистична обробка даних. Роль доказової медицини 
в медичному забезпеченні засобами лікування та 

профілактики патології органів дихання і серцевих 

захворювань. 

12 2 4 6 11 1 - 10 

7. Біоетична оцінка наукових принципів доказової 
медицини. Етичні проблеми і правила доклінічних, 

10 2 4 4 11 1 - 10 



клінічних і постмаркетінгових досліджень. 

Міжнародні керівництва по етичній експертизі 
досліджень. Позиції доказової медицини серед 

критеріїв вибору моно- і комбінованої 

антигіпертензивної терапії. 

8. Етапи доказової медицини. Формулювання 
клінічного питання. Система РІСО. Систематичний 

пошук доказових даних. Оцінка достовірності 

доказових даних, їх клінічна значущість. Застосування 
результатів на практиці. Оцінка виконаної роботи. 

Практичні підходи до вибору засобів, що впливають 

на функцію органів травлення з позицій доказової 

медицини. 

10 2 4 4 10 - 2 8 

9. Основи пошуку, оцінки і використання доказової 

інформації щодо фармакологічної оцінки лікарських 

препаратів. Застосування отриманих даних у практиці. 
Перешкода до зміни практики. Стандарти медичної 

допомоги. Клінічні рекомендації на підставі даних 

доказової медицини. Клінічні протоколи. 

Застосування засобів, що впливають на систему крові 
згідно з даними доказової медицини.  

10 2 4 4 10 - 2 8 

10. Пошук наукової медичної інформації з 

використанням фільтрів доказової медицини. 
Переваги і недоліки різних джерел медичної 

інформації,їх оцінкка. Наукова публікація як механізм 

реалізації наукового дослідження. Використання 

доказової бази при проведенні протизапальної, 
імуномодулюючої, протиалергічної, гормональної 

терапії. 

12 2 4 6 12 - - 12 

11. Бази даних доказової медицини. Принципи 
діяльності Кокранівського співробітництва. Основні 

тенденції розвитку. Cochrane Library. Рандомізоване 

контрольоване випробування. Систематичний огляд і 

мета-аналіз. Доказові засади нефропротекції; 
фармакотерапії в акушерській, неонатологічній і 

педіатричній практиці. 

10 2 4 4 12 1 1 10 

12. Доказова профілактика як система, що заснована 
на принципах доказової медицини. Сучасні підходи до 

раціональної фармакотерапії з позицій доказової 

медицини. Доказова база протимікробної та проти- 

паразитарної терапії. Актуальні проблеми 
противірусної терапії. Пропозиції доказової медицини 

при лікуванні онкологічних хворих. 

12 2 4 6 10 - 2 8 

13. Нормативне регулювання доказової медицини в 

Україні. Використання джерел доказової медицини 
при розробці медико-технологічних документів.  

Алгоритми лікування гострих медикаментозних 

отруєнь з урахуванням рекомендацій доказової 
медицини.  

8 2 2 4 13 1 2 10 

Усього годин 135 26 50 59 150 6 18 126 

Кредитів ЕСТS  4,5 4,5    5    

Види робіт Аудиторна робота  – 

56,3%,  

СРС – 43,7% 

Аудиторна робота  – 

16,0%,  

СРС – 84,0% 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ 

№ 

з/п 
Назва теми 

К-

сть 

год. 

Денна форма навчання 

Модуль 1. «Основи доказової медицини» 

1 Доказова медицина: поняття; передумови, історія виникнення, світовий досвід. Концепція 

і основні принципи доказової медицини. 

2 

2 
Доказова медицина як засіб просування лікарських препаратів на фармацевтичному 

ринку. Система фармакологічного нагляду в Україні. 

2 

3 Доказова медицина в клінічній практиці. Медичні напрями, що сформувались в процесі 

розвитку клінічних технологій. Проблеми застосування периферичних нейротропних 

засобів з позицій доказової медицини. 

2 

4 Доказова медицина і проблема безпеки лікарських засобів. Наукова оцінка і контроль 

інформації про побічну реакцію/дію ліків. Фармакотерапія больового синдрому з позицій 

доказової медицини.  

2 

5 Клінічна епідеміологія в структурі медичних наук як методологічна основа доказової 

медицини. Взаємозв'язок доказової медицини з розвитком психофармакології та 

церебропротекції.  

2 

6 Методи досліджень доказової медицини Етапи статистичного аналізу.  

Роль доказової медицини в медичному забезпеченні засобами лікування та профілактики 

захворювань органів дихання і серцевих захворювань.  

2 

7 Біоетична оцінка наукових принципів доказової медицини. Етичні проблеми доклінічних, 

клінічних і постмаркетінгових досліджень. Позиції доказової медицини серед критеріїв 

вибору моно- і комбінованої антигіпертензивної терапії.  

2 

8 Етапи доказової медицини. Практичні підходи до вибору засобів, що впливають на 

функції органів травлення з позицій доказової медицини.  

2 

9 Основи пошуку, оцінки і використання доказової інформації щодо фармакологічної 

оцінки лікарських препаратів. Клінічні протоколи.  

Застосування засобів, що впливають на систему крові згідно з даними доказової 

медицини.  

2 

10 Пошук наукової медичної інформації з використанням фільтрів доказової медицини.  

Використання доказової бази при проведенні протизапальної, імуномодулюючої, 

протиалергічної, гормональної терапії.  

2 

11 Доказова профілактика як система профілактики, заснованої на принципах доказової 

медицини. Доказові засади нефропротекції, терапії в акушерській, неонатологічній і 

педіатричній практиці. 

2 

12 Бази даних доказової медицини. Принципи діяльності та основні тенденції розвитку 

Кокранівського співробітництва. Cochrane Library. Сучасні підходи до раціональної 

протимікробної і проти паразитарної терапії. Проблеми сучасної противірусної терапії. 

Фармакотерапія онкологічних хворих з позицій доказової медицини. 

2 

13 Нормативне регулювання доказової медицини в Україні. Використання джерел доказової 

медицини при розробці медико-технологічних документів. Алгоритми лікування гострих 

медикаментозних отруєнь з урахуванням рекомендацій доказової медицини.  

2 

Разом 26 

Заочна форма навчання 

Модуль 1 «Основи доказової медицини» 

1 Доказова медицина: поняття; передумови, історія виникнення, світовий досвід. Концепція 

і основні принципи доказової медицини. Бази даних доказової медицини. Принципи 

діяльності та основні тенденції розвитку Кокранівського співробітництва. 

 

2 



 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

№ з/п Назва теми К-ть 
год 

Денна форма навчання 

Модуль 1«Основи доказової медицини» 

1 Поняття доказової медицини. Передумови виникнення доказової медицини. 
Принципи науково-доказової практики. Історія розвитку доказової медицини. 
Світовий досвід розвитку. Міжнародний досвід застосування доказової медицини. 

4 

2 Доказова медицина як засіб просування лікарських засобів. Ознаки некоректної 

реклами лікарських засобів. Недобросовісна конкуренція. Поняття про кінцеву 

сурогатну точку. Розробка Національної лікарської (фармацевтичної) політики.  

Система фармакологічного нагляду в Україні 

4 

3 Доказова медицина в клінічній практиці. Основні етапи формування принципів 

доказової медицини та головні поняття, що визначають доказовість медичних 

досліджень. Медичні напрями, що сформувались в процесі розвитку новітніх 

клінічних технологій і фармакотерапії.  

Нейротропні засоби периферичної дії з позицій доказової медицини. 

 

4 

4 Доказова медицина і проблема безпеки лікарських засобів. Наукова оцінка і контроль 

інформації про побічну реакцію/дію ліків. Заходи щодо попередження 

медикаментозних ускладнень. Фармакотерапія больового синдрому з позицій 

доказової медицини. 

 

4 

5 Клінічна епідеміологія в структурі медичних наук як методологічна основа доказової 

медицини. Принципи клінічної епідеміології. Взаємозв'язок доказової медицини з 

клінічною епідеміологією і біологічною статистикою. Поняття про соціальну 

епідеміології. Взаємозв'язок доказової медицини з розвитком психофармакології та 

церебропротекції. 

4 

6 Методи досліджень доказової медицини. Етапи статистичного аналізу. Вимоги до 

статистичних даних. Статистична обробка даних (обчислення середніх та відносних 

величин, критеріїв їх достовірності). Роль доказової медицини в медичному 

забезпеченні засобами лікування та профілактики захворювань органів дихання і 

серцевих захворювань. 

4 

7 Біоетична оцінка наукових принципів доказової медицини. Етичні проблеми і правила 

доклінічних, клінічних і постмаркетінгових досліджень. Міжнародні керівництва по 

етичній експертизі досліджень. Позиції доказової медицини серед критеріїв вибору 

моно- і комбінованої антигіпертензивної терапії. 

4 

8 Етапи доказової медицини. Формулювання клінічного питання. Система РІСО. 

Систематичний пошук доказових даних. Оцінка достовірності доказових даних, їх 

клінічна значущість. Застосування результатів на практиці. Оцінка виконаної роботи. 

Практичні підходи до вибору засобів, що впливають на функцію органів травлення з 

позицій доказової медицини. 

4 

9 Основи пошуку, оцінки і використання доказової інформації щодо фармакологічної 

оцінки лікарських препаратів. Застосування отриманих даних у практиці. Перешкода 

до зміни практики. Стандарти медичної допомоги. Клінічні рекомендації на підставі 

4 

2 Доказова медицина як засіб просування лікарських препаратів на фармацевтичному 

ринку. Система фармакологічного нагляду в Україні. Методи досліджень доказової 

медицини. Система профілактики, заснованої на принципах доказової медицини. 

 

2 

3 Біоетична оцінка наукових принципів доказової медицини. Доказова медицина і проблема 

безпеки лікарських засобів. Нормативне регулювання доказової медицини в Україні. 

Використання джерел доказової медицини при розробці медико-технологічних 

документів.  

2 

Разом 6 



даних доказової медицини. Клінічні протоколи. Застосування засобів, що впливають 

на систему крові згідно з даними доказової медицини.  

10 Пошук наукової медичної інформації з використанням фільтрів доказової медицини. 

Переваги і недоліки різних джерел медичної інформації. Наукова публікація як 

механізм реалізації наукового дослідження. Оцінка наукових публікацій.  

Використання доказової бази при проведенні протизапальної, імуномодулюючої,  

протиалергічної, гормональної терапії. 

4 

11 Бази даних доказової медицини. Принципи діяльності Кокранівського співробітництва. 

Основні тенденції розвитку. Cochrane Library. Рандомізоване контрольоване 

випробування. Систематичний огляд і мета-аналіз. Доказові засади нефропротекції; 

фармакотерапії в акушерській, неонатологічній і педіатричній практиці. 

4 

12 Доказова профілактика як система профілактики, заснованої на принципах доказової 

медицини. Сучасні підходи до раціональної фармакотерапії з позицій доказової 

медицини. Доказова база протимікробної та проти паразитарної терапії. Актуальні 

проблеми противірусної терапії. Використання принципів доказової медицини при 

лікуванні онкологічних хворих. 

4 

13 Нормативне регулювання доказової медицини в Україні. Використання джерел 

доказової медицини при розробці медико-технологічних документів. Алгоритми 

лікування гострих медикаментозних отруєнь з урахуванням рекомендацій доказової 

медицини.  

2 

Разом 50 

Заочна форма навчання 

Модуль 1«Основи доказової медицини» 

1 Поняття доказової медицини, термінологія. Принципи науково-доказової практики. 

Передумови виникнення  та історія розвитку доказової медицини, міжнародний 

досвід. Бази даних доказової медицини. Принципи діяльності та основні тенденції 

розвитку Кокранівського співробітництва. 

 

2 

2 Доказова медицина як засіб просування лікарських засобів. Ознаки некоректної 

реклами лікарських засобів. Недобросовісна конкуренція. Поняття про кінцеву 

сурогатну точку. Розробка Національної лікарської (фармацевтичної) політики. 

Система фармакологічного нагляду в Україні 

2 

3 Доказова медицина в клінічній практиці. Основні етапи формування принципів 

доказової медицини та головні поняття, що визначають доказовість медичних 

досліджень. Медичні напрями, що сформувались в процесі розвитку новітніх 

клінічних технологій і фармакотерапії. Ефективність і безпека нейротропних 

лікарських засобів з урахуванням позицій доказової медицини. 

2 

4 Доказова медицина і проблема безпеки лікарських засобів. Наукова оцінка і контроль 

інформації про побічну реакцію/дію ліків. Заходи щодо попередження 

медикаментозних ускладнень. Доказова база медикаментозної терапії больового 

синдрому, запальних процесів, алергічних реакцій і гормональної терапії.  

 

2 

5 Клінічна епідеміологія в структурі медичних наук як методологічна основа доказової 

медицини. Методи досліджень доказової медицини. Біоетична оцінка наукових 

принципів і підходів доказової медицини. Роль доказової медицини в медичному 

забезпеченні засобами лікування та профілактики захворювань органів дихання і 

серцево-судинної системи. 

2 

6 П’ять етапів доказової медицини. Формулювання клінічного питання. Система РІСО. 

Пошук доказових даних. Оцінка достовірності доказових даних, їх клінічна і 

значущість. Застосування результатів на практиці. Оцінка виконаної роботи. 

Практичні підходи до вибору засобів, що впливають на функцію органів травної 

системи. Застосування засобів, що впливають на систему крові згідно з даними 

доказової медицини. 

2 

7 Основи пошуку доказової інформації щодо фармакологічної оцінки лікарських 2 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7


препаратів із використанням фільтрів доказової медицини. Використання результатів 

у клінічній практиці. Стандарти медичної допомоги. Клінічні рекомендації на підставі 

даних доказової медицини. Клінічні протоколи. Доказові засади нефропротекції, 

терапії в акушерській, неонатологічній і педіатричній практиці. 

8 Доказова профілактика як система профілактики, заснованої на принципах доказової 

медицини. Сучасні підходи до раціональної фармакотерапії з позицій доказової 

медицини. Доказова база протимікробної і протипаразитарної терапії. Актуальні 

проблеми противірусної терапії. Використання принципів доказової медицини при 

лікуванні онкологічних хворих.  

2 

9 Нормативне регулювання доказової медицини в Україні. Використання джерел 

доказової медицини при розробці медико-технологічних документів. Алгоритми 

лікування гострих медикаментозних отруєнь з урахуванням рекомендацій доказової 

медицини.  

2 

Разом 18 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
 

№ 

з/п 

Назва теми К-ть  

год 

 Денна форма навчання 

 Модуль 1 «Основи доказової медицини» 

1 Сучасна термінологія доказової медицини. 2 

2 Етапи становлення доказової медицини в Україні. 2 

3 Роль доказової медицини у заходах щодо оптимізації  оптимізації діяльності 

національних систем охорони здоров’я   

2 

4 Дотримання принципу постійного підвищення безпеки медичних втручань у 

фармацевтичній діяльності. 

2 

5 Роль доказової медицини у формуванні принципів раціональної фармакотерапії 2 

6 Мінімізація економічних затрат як один із найважливіших принципів доказової 

медицини. 

2 

7 Використання інформації щодо досягнень медичної науки і клінічної практики для 

здійснення фармакологічної опіки з урахуванням позицій доказової медицини.  

2 

8 Градації (класи) та рівні доказів. 2 

9 «Золотий» стандарт доказової медицини. 2 

10 Основні положення клінічної епідеміології. 2 

11 Етапи пошуку і фармакологічної оцінки нових лікарських засобів 2 

12 Різновиди синтезу інформації для формування доказових баз лікарських засобів 2 

13 Методологія написання системного огляду і мета аналізу. 2 

14 Доказова медицина: нюанси застосування в сучасні медичній практиці 2 

15 Біоетичні проблеми етапів доказової медицини 2 

16 Мета-аналіз як спосіб підвищення доказовості результатів дослідження 2 

17 Доказова профілактика в роботі медичних і фармацевтичних працівників. 2 

19 Доказово-обґрунтований підхід до фармакотерапії неврологічних захворювань 

на сучасному етапі розвитку охорони здоров'я України. 

2 

20 Доказово-обґрунтований підхід до фармакотерапії поширених захворювань 

органів і систем на сучасному етапі розвитку охорони здоров'я України. 

8 

21 Доказово-обґрунтований підхід до фармакотерапії інфекційних захворювань  на 

сучасному етапі розвитку охорони здоров'я України. 

5 

22 Доказово-обґрунтований підхід до застосування протипаразитарних засобів на 

сучасному етапі розвитку охорони здоров’я України. 

2 

23 Доказово-обґрунтований підхід до застосування противірусних засобів на 2 



 

сучасному етапі розвитку охорони здоров’я України. 

24 Доказово-обґрунтований підхід до застосування протипухлинних засобів на 

сучасному етапі розвитку охорони здоров’я України. 

2 

25 Роль фармацевтичного працівника у заходах щодо надання якісної медичної допомоги 

населенню з урахуванням позицій доказової медицини.  

2 

Разом 59 

№ 

з/п 
Назва теми К-ть 

год 

Заочна форма навчання 

Модуль 1 «Основи доказової медицини» 

1 Сучасна термінологія доказової медицини. 4 

2 Етапи становлення доказової медицини в Україні. 4 

3 Роль доказової медицини у заходах щодо оптимізації  оптимізації діяльності 

національних систем охорони здоров’я   

4 

4 Дотримання принципу постійного підвищення безпеки медичних втручань у 

діяльності фармацевтичних працівників. 

4 

5 Роль доказової медицини у формуванні принципів раціональної фармакотерапії 4 

6 Мінімізація економічних затрат як один із найважливіших принципів доказової 

медицини. 

4 

7 Використання інформації щодо досягнень медичної науки і клінічної практики для 

здійснення фармакологічної опіки з урахуванням позицій доказової медицини.  

4 

8 Градації (класи) та рівні доказів. 4 

9 «Золотий» стандарт доказової медицини. 4 

10 Основні положення клінічної епідеміології. 4 

11 Етапи пошуку і фармакологічної оцінки нових лікарських засобів 4 

12 Різновиди синтезу інформації для формування доказових баз лікарських засобів 4 

13 Методологія написання системного огляду і мета аналізу. 4 

14 Доказова медицина: нюанси застосування в сучасні медичній практиці 4 

15 Біоетичні проблеми етапів доказової медицини 4 

16 Мета-аналіз як спосіб підвищення доказовості результатів дослідження 4 

17 Доказова профілактика в роботі медичних і фармацевтичних працівників. 6 

19 Доказово-обґрунтований підхід до фармакотерапії неврологічних захворювань 

на сучасному етапі розвитку охорони здоров'я України. 

4 

20 Доказово-обґрунтований підхід до фармакотерапії поширених захворювань 

органів і систем на сучасному етапі розвитку охорони здоров'я України. 

8 

21 Доказово-обґрунтований підхід до фармакотерапії інфекційних захворювань  на 

сучасному етапі розвитку охорони здоров'я України. 

8 

22 Доказово-обґрунтований підхід до застосування протипаразитарних засобів на 

сучасному етапі розвитку охорони здоров’я України. 

4 

23 Доказово-обґрунтований підхід до застосування противірусних засобів  на 

сучасному етапі розвитку охорони здоров’я України. 

4 

24 Доказово-обґрунтований підхід до застосування протипухлинних засобів  на 

сучасному етапі розвитку охорони здоров’я України. 

4 

25 Роль фармацевтичного працівника у заходах щодо надання якісної медичної допомоги 

населенню з урахуванням позицій доказової медицини.  

4 

27 Етапи статистичного аналізу для формування доказових баз лікарських засобів. 6 

28 Роль клінічної фармації і доказової медицини у формуванні принципів раціональної 

терапії. 

6 
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11. ПЕРЕЛІК ТЕОРЕТИЧНИХ ПИТАНЬ ДО ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО 

КОНТРОЛЮ 

 

1. Поняття доказової медицини. Термінологія доказової медицини. 

2. Передумови виникнення доказової медицини.  

3. Принципи науково-доказової практики.  

4. Історія, світовий досвід розвитку, міжнародний досвід застосування доказової медицини. 

5. Доказова медицина як засіб просування лікарських засобів.  

6. Ознаки некоректної реклами лікарських засобів. Недобросовісна конкуренція. 

7. Поняття про кінцеву сурогатну точку.  

8. Розробка Національної лікарської (фармацевтичної) політики. Система фармакологічного 

нагляду в Україні. 

9. Доказова медицина в клінічній практиці. Основні етапи формування принципів доказової 

медицини та головні поняття, що визначають доказовість медичних досліджень.  

10. Медичні напрями, що сформувались в процесі розвитку новітніх клінічних технологій і 

фармакотерапії.  

11. Нейротропні засоби периферичної дії з позицій доказової медицини. 

12. Доказова медицина і проблема безпеки лікарських засобів. Наукова оцінка і контроль 

інформації про побічну реакцію/дію ліків.  

13. Заходи щодо попередження медикаментозних ускладнень.  

14. Фармакотерапія больового синдрому з позицій доказової медицини. 

15. Клінічна епідеміологія в структурі медичних наук як методологічна основа доказової 

медицини. Принципи клінічної епідеміології.  

16. Взаємозв'язок доказової медицини з клінічною епідеміологією і біологічною статистикою.  

17. Поняття про соціальну епідеміологію.  

18. Взаємозв'язок доказової медицини з розвитком психофармакології та церебропротекції.  

19. Методи досліджень доказової медицини.  

20. Етапи статистичного аналізу. Вимоги до статистичних даних. Статистична обробка даних.  

21. Роль доказової медицини в медичному забезпеченні засобами лікування та профілактики 

патології органів дихання і серцевих захворювань. 

22. Біоетична оцінка наукових принципів доказової медицини. 

23. Етичні проблеми і правила доклінічних, клінічних і постмаркетінгових досліджень. 

Міжнародні керівництва по етичній експертизі досліджень.  

24. Позиції доказової медицини серед критеріїв вибору моно- і комбінованої антигіпертензивної 

терапії. 

25. Етапи доказової медицини.  

26. Формулювання клінічного питання. Система РІСО.  

27. Систематичний пошук доказових даних.  

28. Оцінка достовірності доказових даних, їх клінічна значущість.  

29. Застосування результатів на практиці. Оцінка виконаної роботи.  

30. Практичні підходи до вибору засобів, що впливають на функцію органів травлення з 

позицій доказової медицини. 

31. Основи пошуку, оцінки і використання доказової інформації щодо фармакологічної оцінки 

лікарських препаратів. Застосування отриманих даних у практиці. Перешкода до зміни 

практики.  

32. Стандарти медичної допомоги. Клінічні рекомендації на підставі даних доказової медицини. 

Клінічні протоколи. 

33. Застосування засобів, що впливають на систему крові згідно з даними доказової медицини. 

34. Пошук наукової медичної інформації з використанням фільтрів доказової медицини.  

35. Переваги і недоліки різних джерел медичної інформації, їх оцінка.  

36. Наукова публікація як механізм реалізації наукового дослідження.  



37. Використання доказової бази при проведенні протизапальної, імуномодулюючої, 

протиалергічної, гормональної терапії. 

38. Бази даних доказової медицини.  

39. Принципи діяльності Кокранівського співробітництва, основні тенденції розвитку. Cochrane 

Library.  

40. Рандомізоване контрольоване випробування.  

41. Систематичний огляд і мета-аналіз.  

42. Доказові засади нефропротекції; фармакотерапії в акушерській, неонатологічній і 

педіатричній практиці. 

43. Доказова профілактика як система, що заснована на принципах доказової медицини.  

44. Сучасні підходи до раціональної фармакотерапії з позицій доказової медицини.  

45. Доказова база протимікробної та проти паразитарної терапії.  

46. Актуальні проблеми противірусної терапії. Позиції доказової медицини при лікуванні 

онкологічних хворих. 

47. Нормативне регулювання доказової медицини в Україні.  

48. Основний наказ МОЗ, який регулює впровадження доказової медицини Україні. 

49. Використання джерел доказової медицини при розробці медико-технологічних документів.  

50. Алгоритми лікування гострих медикаментозних отруєнь з урахуванням рекомендацій 

доказової медицини. 

 

12. ПЕРЕЛІК ТЕМ РЕФЕРАТІВ І ПРЕЗЕНТАЦІЙ 

1. Розробка Національної лікарської (фармацевтичної) політики.  

2. Система фармакологічного нагляду в Україні. 

3. Доказова фармація: організаційно-правові підходи до замісної фармакотерапії 

наркологічних пацієнтів в Україні. 

4. Клінічна фармація та доказова медицина – основи раціональної фармакотерапії. 

5. Доказова фармація: чинники, ризики і наслідки немедичного вживання психоактивних 

речовин. 

6. Інноваційні клітинні технології з позицій доказової медицини. 

7. Доказова медицина в клінічній практиці. Обґрунтування ефективності окремих 

фармакологічних груп із урахуванням практичної доказовості. 

8. Основні етапи формування принципів доказової медицини та головні поняття, що 

визначають доказовість медичних досліджень.  

9. Медичні напрями, що сформувались в процесі розвитку новітніх клінічних технологій і 

фармакотерапії. Оцінка їх ефективності з позицій доказової медицини. 

10. Оригінальні і відтворені лікарські препарати – проблема доказової оцінки та вибору. 

11. Просування лікарських засобів: антимонопольний аспект.  

12. Доказова медицина як перешкода призначенню лікарських засобів із ситуативних та 

безсистемних позицій. 

13. Методологія визначення «найкращих доказів» у фармацевтичній практиці. 
 

ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ ТА РОБІТ ДО ЗАЛІКУ  
a. формулювання інформаційного запиту для пошуку доказової інформації; 

b. здійснення пошуку доказової інформації в базах даних доказової медицини; 

c. використання принципів складання систематичних оглядів при узагальненні даних 

літератури; 

d. визначення виду і структури епідеміологічних досліджень для отримання доказової 

інформації при вирішенні конкретної практичної задачі; 

e. складання алгоритму пошуку (стратегії пошуку) публікацій, присвячених певному типу 

епідеміологічних досліджень у відповідних базах даних; 

f. оцінювання значущості знайденої інформації для вирішення практичного завдання. 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7


13. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

У навчальному процесі на кафедрі будуть використані наступні методи навчання: 

1. Пояснювально-ілюстративний метод або інформаційно-рецептивний. 

 Студенти одержують знання на лекції, з навчальної або методичної літератури, через 

екранний посібник в "готовому" виді. 

 Студенти сприймають і осмислюють факти, оцінки, висновки й залишаються в рамках 

репродуктивного (відтворюючого) мислення. 

 Інформаційно-рецептивний метод сам по собі не формує в студента умінь і навичок 

використання отриманих знань і не гарантує їх свідомого й міцного запам'ятовування. 

2. Репродуктивний метод (репродукція - відтворення) 

 Застосування вивченого на основі зразка або правила. 

 Діяльність студентів носить алгоритмічний характер, тобто виконується за інструкціями, 

приписаннями, правилами в аналогічних, подібних з показаним зразком ситуаціях. 

 Для цього використовуються різноманітні вправи, лабораторні, практичні роботи, 

програмований контроль, різні форми самоконтролю. 

 Застосовується у взаємозв'язку з інформаційно-рецептивним методом (який передує 

репродуктивному). Разом вони сприяють формуванню знань, навичок і вмінь в студентів, 

формують основні розумові операції (аналіз, синтез, узагальнення, перенос, класифікація. 

 Не гарантує розвитку творчих здатностей студентів. 

3. Метод проблемного викладу. 

 Педагог до викладу матеріалу ставить проблему, формулює пізнавальне завдання на 

основі різних джерел і засобів. 

 Показує спосіб рішення поставленого завдання. 

 Спосіб досягнення мети - розкриття системи доказів, порівняння точок зору, різних 

підходів. 

 Студенти стають свідками й співучасниками наукового пошуку. 

 Студенти не тільки сприймають, усвідомлюють і запам'ятовують готову інформацію, але 

й стежать за логікою доказів, за рухом думки педагога. 

4. Частково-пошуковий, або евристичний, метод. 

 Полягає в організації активного пошуку рішення висунутих у навчанні (або 

сформульованих самостійно) пізнавальних завдань. 

 Пошук рішення відбувається під керівництвом педагога, або на основі евристичних 

програм і вказівок. 

 Процес мислення здобуває продуктивний характер. 

 Процес мислення поетапно направляється й контролюється викладачем або самими 

студентами на основі роботи над програмами (у тому числі й комп'ютерними) і 

навчальними посібниками. 

 Метод дозволяє активізувати мислення, викликати зацікавленість до пізнання на 

семінарах і колоквіумах. 

5. Дослідницький метод. 

 Проводиться аналіз матеріалу, постановки проблем і завдань і короткого усного або 

письмового інструктажу студентів. 

6. Дискусійні методи. Елементи дискусії (суперечки, зіткнення позицій, навмисного 

загострення й навіть перебільшення протиріч в обговорюваному змістовному матеріалі) 

можуть бути використані майже в будь-яких організаційних формах навчання, включаючи 

лекції. 

 Предметом дискусії можуть бути не тільки змістовні проблеми, але й моральні, а також 

міжособистісні відносини самих учасників групи. Результати таких дискусій (особливо 

коли створюються конкретні ситуації морального вибору) набагато сильніше модифікують 

поводження людини, чим просте засвоєння деяких моральних норм на рівні знання. 

 Дискусійні методи виступають як засіб не тільки навчання, але й виховання. 

 



14. МЕТОДИ ТА ФОРМИ ПРОВЕДЕННЯ КОНТРОЛЮ 

Протягом вивчення дисципліни всі види діяльності студента підлягають контролю, як 

поточному (на кожному занятті), так і підсумковому. 

Початковий контроль знань студентів здійснюється під час проведення занять і 

включає в себе перевірку знань теоретичного та практичного матеріалу, який вивчався на 

попередніх курсах (анатомія, гістологія, патологічна анатомія, імунологія, патофізіологія, 

мікробіологія тощо), що проводиться методом фронтального усного опитування, або написання 

контрольних робіт, для чого використовуються питання для контрольних робіт. 

Поточний контроль знань студентів здійснюється під час проведення практичних 

занять і включає перевірку знань теоретичного матеріалу теми та контроль оволодіння 

практичними навичками, які передбачені методичними розробками занять з відповідних тем. 

Перевірка знань студентів здійснюється за допомогою: усного фронтального опитування; 

вирішення тестових завдань різного ступеня важкості; розв'язування ситуаційних задач та 

виписуванням рецептів на ліки. 

Підсумковий контроль знань студентів здійснюється під час проведення підсумкового 

заняття, яке проводиться в усно-письмовій формі. У студентів з'ясовують знання теоретичного 

матеріалу згідно питань для підготовки студентів до підсумкового контролю, а також методику 

засвоєних практичних навичок. Поряд з цим студенти розв'язують ситуаційні задачі та 

виписують рецепти, що також враховується при виставленні  оцінки  підсумкового контролю 

засвоєння дисципліни. 

 

ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТА З ДИСЦИПЛІНИ 
Порядок, методика та критерії оцінювання поточної навчальної діяльності, методика та 

критерії оцінювання під час проведення підсумкового контролю, оцінювання з дисципліни в 

цілому.  

Вивчення навчальної дисципліни - курс за вибором «Основи доказової медицини» не 

передбачає окремого навчального заняття для приймання заліку.  

Студент отримує оцінку «зараховано», якщо він виконав всі види робіт, передбачених 

робочою навчальною програмою з дисципліни, відвідав всі навчальні заняття – лекції, 

практичні заняття, визначені тематичним планом з відповідної дисципліни (при наявності 

пропусків – своєчасно їх відпрацював), набрав загальну кількість балів при вивченні навчальної 

дисципліни не меншу, ніж 120.  

Студент отримує оцінку «не зараховано», якщо студент має невідпрацьовані пропуски 

навчальних занять (практичних та лекцій) і кількість балів за поточний контроль менша, ніж 

мінімальна. Оцінка «зараховано» і «не зараховано» вноситься викладачем до залікової 

відомості (Форма № Н-5. 03-3), «Індивідуального навчального плану студента», «Журналу 

обліку відвідувань та успішності студентів» та «Залікової книжки». Залікова відомість 

надається до деканату в день проведення заліку або наступного дня. Студенту, який отримав 

оцінку «не зараховано» декан факультету видає направлення на ліквідацію академічної 

заборгованості з дисципліни.  

Відпрацювання занять і підвищення балів студентами за направленням деканату повинно 

відбуватись в установленому порядку під час відпрацювань за графіком кафедри. Після 

відпрацювань пропущених занять деканат повинен видати студенту залікову відомість, в яку 

викладач вносить відмітку про складання заліку. Отримання оцінки «зараховано» з семестрових 

дисциплін, викладання яких закінчується заліком, є обов’язковою умовою переводу студента на 

наступний семестр (рік) навчання.  

Формою підсумкового контролю є залік. 

Результати складання заліку оцінюються за двобальною системою: 

"зараховано" і "не зараховано". 



Студент отримує оцінку "зараховано", якщо він виконав всі види робіт, передбачених 

робочою навчальною програмою, відвідав всі навчальні заняття – лекції, практичні, визначені 

календарно-тематичним планом кафедри, набрав загальну кількість балів при вивченні 

дисципліни не меншу, ніж мінімальна. 

Студенту виставляється оцінка "зараховано", якщо за поточну навчальну діяльність він 

набрав не менше 120 балів 
 

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ 

Оцінка за дисципліну визначається як сума оцінок поточної навчальної діяльності (у балах), 

яка виставляється при оцінюванні теоретичних знань та практичних навичок відповідно до 

переліків, визначених програмою дисципліни. 
 

Максимальна кількість балів, що присвоюється студентам при засвоєнні залікового 

кредиту – 200, утому числі за поточну навчальну діяльність – 200 балів (100%). 
 

Оцінювання поточної навчальної діяльності здійснюється на кожному практичному занятті 

за відповідною темою. Дисципліна передбачає 20 теми практичних занять: 

Вага кожної теми має бути однаковою. При засвоєнні кожної теми за поточну навчальну 

діяльність студенту виставляються оцінки за 4-ри бальною традиційною шкалою, які потім 

конвертуються у бали. У програмі була застосована така система конвертації традиційної 

системи оцінки у бали: 

 

Денна форма навчання 
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Конвертація у бали традиційних оцінок 
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Модуль 1 

135/4,5 
1 25/25 8 6 5 0 - 125 

 

Максимальна кількість, яку може набрати студент при вивченні модуля, дорівнює 200 

балам, як вираховується шляхом множення кількості балів, що відповідають оцінці “5”, на 

кількість тем у модулі з додаванням балів за індивідуальну самостійну роботу.  

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент за поточну навчальну діяльність 

при вивченні: 

200 (25 практичних занять х 8). 

Мінімальна кількість балів, яку може набрати студент при вивченні модуля, 

вираховується шляхом множення кількості балів, що відповідають оцінці “3”, на кількість тем у 

модулі і вона відповідно становить: 125 (25 практичних занять х 5) 

Примітка: при засвоєнні теми за традиційною системою студенту 

присвоюються бали: “5” – 8 балів, “4” – 6 балів, “3” – 5 балів. 

 

 

 

 



Заочна форма навчання 
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Модуль 1 
150/5 

1 9/8 25 20 15 0 - 120 

 

Максимальна кількість, яку може набрати студент при вивченні модуля, дорівнює 200 

балам, як вираховується шляхом множення кількості балів, що відповідають оцінці “5”, на 

кількість тем у модулі з додаванням балів за індивідуальну самостійну роботу. Максимальна 

кількість балів, яку може набрати студент за поточну навчальну діяльність при вивченні: 

200 (8 практичних занять х 25). 

Мінімальна кількість балів, яку може набрати студент при вивченні модуля, 

вираховується шляхом множення кількості балів, що відповідають оцінці “3”, на кількість тем у 

модулі і вона відповідно становить: 120 (8 практичних занять х 15) 

Примітка: при засвоєнні теми за традиційною системою студенту присвоюються бали:  

“5” – 25 балів, “4” – 20 балів, “3” – 15 балів. 

Отримання оцінки «зараховано» з семестрових дисциплін, викладання яких 

закінчується заліком, є обов’язковою умовою переводу студента на наступний семестр 

(рік) навчання. Ранжування з присвоєнням оцінок «А», «В», «С», «D», «Е» для студентів 

відповідного курсу та факультету, які навчаються за однією спеціальністю і успішно 

завершили вивчення дисципліни проводиться деканатами. 
 

15.  МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
Зміст підготовки фахівців зумовлюється системою розроблених в університеті та узгоджених в 

установленому порядку навчально-методичних документів зі спеціальності (навчально-методичний 
комплекс спеціальності – НМКС) та з окремих дисциплін (навчально-методичний комплекс 

дисципліни – НМКД). 

НМКС включає: 
- Стандарти вищої освіти України;  

- освітньо-професійна підготовка фахівців у ВДНЗ України «Буковинський державний медичний 

університет»; 

- робочий навчальний план для студентів 5 курсу спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація»; 
- робочу навчальну програму  з дисципліни - курс за вибором «Основи доказової медицини».  

НМКД включає: 

- розширений план лекцій з дисципліни - курс за вибором «Основи доказової медицини» (додаються); 
- плани практичних  занять для студентів 5 курсу спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація» 

(додаються);  

- завдання для самостійної роботи студентів (додаються);  
- систему контролю знань (питання для підготовки до практичних занять, задачі, завдання для 

поточного контролю знань і вмінь студентів; перелік питань до заліку, критерії оцінки); список 

рекомендованої літератури; матеріали методичного забезпечення (методичні вказівки до практичних  

занять тощо). 
- Контрольні завдання з навчальної дисципліни для перевірки рівня засвоєння студентами навчального 

матеріалу. 

- Набори ситуаційних задач до відповідних тем практичних занять.  
- Табличний матеріал (Набір таблиць): 



- Набір лікарських засобів в оригінальній упаковці; 

- Набір анотацій до лікарських препаратів. 
Перелік технічних засобів:  

 - Графопроектор       

 - Мультимедійний проектор.  
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