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Фармакологія — одна з най-
більш динамічних дисциплін,
оскільки характеризується не
тільки величезною номенклату-
рою ліків, що постійно зміню-
ється, але й постійно зростаю-
чим обсягом інформації щодо
фармакологічних властивостей
лікарських препаратів. Це по-
требує застосування більш про-
гресивних методів вивчення
фармакології, які дозволять у
стислий час засвоїти великий
обсяг інформації про сучасні
ліки, вільно в ній орієнтувати-
ся та професійно використову-
вати набуті фармакологічні
знання у практичній діяльності
лікаря. Тому у вищих медичних
навчальних закладах постійно
триває пошук шляхів оптиміза-
ції засвоєння цієї дисципліни.
Незважаючи на велику кіль-
кість навчальних видань з фар-
макології, створення нових су-
часних підручників з даної дис-
ципліни є актуальним завдан-
ням і сьогодні.

Особливо це стосується за-
своєння фармакології при під-
готовці лікаря-стоматолога, яка
має свої особливості, у тому чис-
лі професійну спрямованість.
Крім того, фармакологія — це
ланка, яка об’єднує знання фун-
даментальних предметів з ре-
альною клінічною практикою.
Згідно з існуючим навчальним
планом, студенти стоматологіч-
них факультетів починають ви-
вчати фармакологію вже у IV се-
местрі, не маючи при цьому
будь-якого уявлення про клініч-
ну картину нозологічних форм,
диференційну діагностику хво-
роб тощо. Це ускладнює ви-
вчення даного предмета. Тому
створення та впровадження у
навчальний процес студентів
стоматологічних факультетів
підручника, у якому великий
обсяг інформації про сучасні лі-
ки представлений у наглядній,
логічній і стислій для засвоєн-
ня формі, украй необхідне, ак-
туальне та своєчасне.

Саме тому заслуговує на ува-
гу підручник «Фармакологія»,
створений авторським колекти-
вом провідних фармакологів
відомих наукових шкіл: Націо-
нального медичного універси-
тету ім. О. О. Богомольця (Київ),
ВДНЗ України «Українська ме-
дична стоматологічна академія»
(Полтава) й Одеського націо-
нального медичного університе-
ту. Це навчальне видання побачи-
ло світ у видавництві «Нова кни-
га» (Вінниця) у 2011 році. Під-
ручник підготовлено відповідно
до існуючої навчальної програ-
ми з фармакології для студентів
вищих медичних закладів Украї-
ни ІІІ–ІV рівнів акредитації за
спеціальністю 7.12010005 «Сто-
матологія».
Відмітною рисою підручни-

ка є те, що інформація з кожної
фармакологічної групи надана
в уніфікованій послідовності,
що необхідно для полегшення
сприйняття викладеного мате-
ріалу. У даному виданні на су-
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часному рівні висвітлюються
питання фармакодинаміки, фар-
макокінетики, описані побічні
ефекти, показання та протипо-
казання до застосування основ-
них представників груп лікарсь-
ких засобів, зареєстрованих в
Україні, наводиться їх порівняль-
на характеристика. Широке ви-
світлення в даному підручнику
фармакологічних ефектів і пока-
зань до застосування дає мож-
ливість майбутнім спеціалістам
кваліфіковано вирішувати пи-
тання індивідуальної терапії, а
наведена інформація щодо неба-

жаних ефектів, протипоказань та
умов раціонального застосуван-
ня ліків сприяє безпечному засто-
суванню фармакотерапії. Даний
підручник допомагає засвоїти
матеріал з фармакології шляхом
формування фармакологічної
логіки та мислення.
Інформація, викладена у під-

ручнику, подається в лаконіч-
ній, наочній і зручній формі.
Видання добре оформлене і від-
повідає рівню сучасної профе-
сійної літератури. Засвоєнню
матеріалу допомагають велика
кількість прикладів у вигляді

кольорових рисунків, таблиць,
рецептів. Текст написаний гра-
мотно, легко читається. Підруч-
ник користується великою по-
пулярністю не тільки у студен-
тів стоматологічного факульте-
ту, але й інших факультетів, а
також інтернів і лікарів.
Одже, даний підручник ціл-

ком відповідає сучасним вимо-
гам, які ставляться до навчаль-
ної літератури, заслуговує на
високу оцінку фахівців і може
бути поданий на здобуття Дер-
жавної премії України у галузі
науки і техніки.
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