
',1I!; :~ ус!х ;Х СI ае Ji" )3УМI1IИ"1. (j
, "i,i J\~JJJИ (t)ОРМУПi:"IJI.

!;-j'УК'.JВО -ГlОtUУI<ОНОi ДJs:иН-,i 10(. \п:,!;! ! IО!,и J;,
(;ИС'lемюичний харакгрр у Н'Ш' ...' . ,
торнiй роБО1i -. с ''1dJIЫННоИХО8НОМу i!POtJ,OCI la lюзаауди·

Ф через сисгему самос) iЙНО-ДОС1JiДНИl'I'У'1Х-'анд')нь МО'ж _
е еКТИ8НОВКлючити сту' " ., --' < на
альноi наУКО80!пPQбllем~~НПВу достдну робщ-у з РОЗВ'язанням акту-

CTo~~::6i:(~o~?A()QP
j
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IV.2 ОРГДНIЗАЦIЯ НАВЧдЛЬНОГо ПРОЦЕСУ
CTYAEHTfB ОСВIТНЬО-КВAJIIФIКАЦIЙНОГО РIВНЯ

(СПЕЦlдЛIСТ» НА КЛIНIЧНИХ КАФЕДРАХ

,r'РОБЛЕМИ ТА ПЕ~СПЕКТИВИ ВИКЛАДАННЯ
КЛIН'ЧНОI ФАРМДКОЛОгr,' В УМОВдХ СVЧАСНОГО СУСПlJ1ЬСТВ

Б/повал О.М. Немцова В Д Ш" . '. кольник В.8., ШШЮШНlкова /О.М.

КЛiнiчна фармаКОJlОГ/Я мэс; г;сний зв'яэок э рiзними j аn '3 "
'-IИНИ IЭ ()ЮJЮfli, УС(Jiхи ШЩЛ/I и'н'ЮI XIMii СlвореН/JЯ ни'О У.ИМИ ~сди-
ра гури Д" ., , . с кочу! 1IИВОI ана-

, аЛИ можливн;п-, визначати в ткаНина l' ,.,'
ПlкарСt>юречовини в м/зерно маJlИ)( кiЛЬКОСIЯХ,~Ol~;Д:~-jах.орт ан~з~у
формац//о I ВИВ8Дt:ння э ОРГiНilЭМУ. 3нання етiологii т: fJ'И ':,[H~.TP~~K,-
ВОрюнаННI-! дае можливiсГl, HP IIЛЬКИ СlВорити НQобх' ат.о,и~,зу "ах,'
эас;е~,щю й розробити МЕnОДИКУ ЙОI о заСJOсування. IДIiИИ лн,арс/>кии

,3анданннми КЛfНiчноi фармаколог il е: 1) в. ." . .
маКОЛОllЧНИХ звсобiв; 2) розробка М,НОДIВ най~7:ь~~I;;;;=~~ИХ ,(~'~P
i I,)ЧНО( () ~ШС] ОСУВdННЯ jJjкаl)(ы()( 'нсобш' З) кл,' . ,,' '.> ,1 (1 , o€.!-

. . , .. , HIH,.": ДQp!JIДЖ('IОJЯ i п(;,-
14;)

реЬцlнкастарих препвраТiв;4) iнформацiйне зарезпечення та консуль-
тащвна ДОПОМОFВмедичним працiвникам [1,2J.
.. KpiM теорети'~них заВдань',якi розрьблStЮтЬсяКЛiнiчноi фармаколо-

riE:Jd , на праКiицl ця дисципJii!iа iзирiшуе: ще ряд пинiнь: 1:) вибiр лiк:.!р(;Ь-
ких засобiвдiiя лiкування конкретного хворого; 2) Вl1значення найбiлЬШ
рацiЬнальни)( лiкарс'ьких форм i. режиму ix застосування;'З)"'визначеНi-iЯ .
ШЛSQ<iв введення лjl<аРСЬКОI,~)ечовини;4) СГ1О0тереженняза дiе:юлlкарсь-
КОГОЗElсоба;5) Гlогiередження та усунення ГlOбiчних реакцiйi небажаних

I н'ciс:лiДкlввзаеМОДiiлiкарських' реЧ0ВИН[2, З]. у кiнцsвомУНiдсумкуефfЖ-
тивI:Jiсtь Лil(уваНI-'Я, йог:о' безпека для хворого залежитьвiд МЕЩИЧНОГО
працiВI-fика,'rлибокообiзнанного в питаннях клlНiчно'l фармакологii. -

.~ AaBHix часiв осньв~и~и джерелами отримання лiкарських засобiв
були рослини, ТВi3рини, мiнерали. У серединi ~IX Сiолiт.rя ДОНИХ'Д0да-
лось нове джерелр ~ хiмiЧt;lий синтез, ;На почат!<уХХ ст. придбав поши~.
рення iмунологiчний спосiб отримання лiкарdЬких ЗElсобiв у ви!"Лядiантl-
тdксични)( та 1ll;1fимikрооних сирОВВТОК;l3aкцИн. У 40~xpOKax'xxст",\буiщ
РО::lР0блена fехнблогiя отримання а~lтибiотикiв з .rp~mOBI(IX rрибiВ. З
80-)( POKiBотри MYlbтb 'комплекснi. та iндивiдуаЛЫ,fi препарати за допо,.

. м6гоюбlотехнологП, rOHHO'iiнженерiiТ2J. .
В,настУпниичас розрЬбка нЬвих Лil(арських заQOбjв .вКлючае ё -себе

ряд послiдcJВНихeTaniB [1 , 3}. Перший етап спрямований на пошук пер-
спективних Ьполук, якj можливо·маЮiЬ Лil(увальну дlю, . :
, другий етагt-це ДОl<лlНiчнеВИВЧення бiопОГiчно'iаКТИВНQст;позна"

чених,nо ПОД8Льшсkо'дослiдження реч6вИн ..ДоклiнiЧне В,ивчення речо~
виниnодiлМться H~t:фармакологlчне тэ' ,iоксикологiчне~' Мещ фарма"
I<рлогl4НИХ'ДОСJ1i):\жень..:.вйзначення не'тiльки тераf18втичноiефектив-
Hoc1'i' препарi,пу тн його впливу'на' сиотеми органiзму, але j'можлИВIi1Х
побiчни)( реакцiй, ·hOе:язаних з фармакологiчною актИlзнiсТЮ; .

. ТреТiй eratl- I<лlнiчнi випр0бування. новог()лiкаРСI>КОГО речо~ини.
На Цl;Sdмуеtап; проводиtься оцiнка ТЕщапеВТИЧl-lоiабо ПР9фiлаКТИЧноi
ефЕжтивноотi, переl-iоеимосгi, вс:tановлеl>ii-JЯдоз' i схем застосуваннSi
преriэрату, а таКОЖТlOрiвняiJьних характ~риетикз iншими лiкарським~
Засоба~и. '

. Враховуючисучаснi EJИМОt:'идо CTB()peHH~НОEJИХлiкарськи~ ~асqбi8 •.
ix розробка здjйt:нюе;ТЬCS:1спiЛl:>НИМИ3УСИЛЛЯМИбагаТЬQхгалуз~й науки,
при цьОМу.Р'сНьвнарОЛЬ'НCJ[lSЖИТЬфаJ<i~цямв гаIlузi хiмП j фармакологi'i,
фармацii. КОЖ8Н'8т-апстворення повинеН еiдповiдати певнимлоложен,'
НАМ i Ьтандартам, эатвердженим Державними устаr'JQвами, Фарм~ко· .
логlчним Центром [2].6 Н;:iщiй Kpa'iHiпроцес створення HOBIi!)(л/кареь.
ких засобiв ПЬвиненвиконуватися вiДllовiдно ДО мiжнароднихстандартjе
GLP (GOQd t-аЬогаtоrу-;Ргэсtiсе Якiсна лабораторнаЛр'актика),'GМР
(Go(:)d Manufl;\cturirlg.Practice Якiснэ виробнича практика)'i GGP(.GOQd
Cllhical PraOlice Яl<iсна кjlil~iчналрактика)[4, 5]'. Знаком l3iдповiДНОСтi
розроблеi-ЮГО новоголiкарськогозаС0бу цим стандарт.амnоаинеН·.~vти '
оф!цiЙkИЙ'АозSiМlроцесу i'x подэльшаго досniдження IND,(lnvQstigatlo,n
NеW'[)rЩj ) f~,..g]·: ' . . . ; :;,'
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ОСО6ЛИВОСТI ВИКЛАДАНН~1 КЛIНIЧНО"t' ФАРМАКо.i10гrr
СТУДЕНТАМ АНГЛQМОВНО"t' ФОРМИ НАВЧАННЯ

fA 'ах ОПТИМIЗАЦIЯ у МЕдИЧНОМУ ВИЗ

БiJЮfiОЛО.М., Шапошнiкова Ю.М., Школьник В.В., Немцова В.Д.

вуючи сучэснi напрямки та швидкий темп розвитку наукового та медич-
наго суспiльства та розширення iснуючоТ бази щодо лiкарськоi бази
медичних засоб!в, дуже взжливим Е:необхiднiсть розширення ВИКЛ;i-
дання дисциплiни клiнiчноi фармаколоrif за рахунок введення ДОпро-
грами 3MiCT08Horo модулю, присвяченогопитанням та ПРИНЦИllам до-
казовоi медицИ'Ни.
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КЛИН\ilческик испытаний лекарсt8енных,с~.т~.~;
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6. Настанова з клiнiчних дослiдженЬ. ЛiкарсbКi эасоби. ДQc.pЩеflJ;Я
бiодоступностj та бlоеквiвалентностi (HaCtaHoвa 42~7.1 :2Q.Q5-j,.'" К,.:
MiHicTepcTBo охорони здоров'Я Украiни, 2005.

7. Настанова з кЛiнiчних дослiджень. Лiкарськi зас06111. Належиа
клiнiчна практика. (нэстановэ СТ-Н мазу 42-7.0: 2008). - К.: Mi/iicTep-
СТВОохорони здоров'я Укрэlни, 2009.

8. ПОРЯДОКпровсщеннй к.пiнiчних випробувань лiкарCl:>КИХзасобiв та
експертизи матерiалiВКЛiнi'IНИХ випробувань. 3атверджеJ,l",ilf Нш:а:юм
MiHfcTepcTBa охорони здоров'я Укрэ'iни No 66 вiд 13.02.2006.

9. httр://zаkоп2.гаdа.gоv.uа/lэws/·

Щорi'tttOзр?стае кiлькiС1Ъiноземних громадян, як! здоБУВ(lЮть аевпу
у вищих навчалрних закладах УкраlНи. Гlротягом остэннiх pOKiBнише у
харкIВС~9~УJ.\ержаf3НОМУ медичному унiверситетi навчэютЬ(~я пред-
стаВНИl<Изf1~МЗО КРЭIНЕ;вропи, дзН, Африки та Америки. ПрофесiЙно-
пед··· . .. . HiCTb та профес!йно-психологlчна п!дготовкэ
вик обов'язкоБИХ СКlтэдових високоi якocтI навчання.
При ць англiЙСЪКIDIмови у якаетi голов но! моеи виклэ-

- 14б·

Враховуючи все вищезазначене, на кэ(j:нщрi клiнiЧflоi· фармаколоrii
особливу увагу пiд час викладання тематичного матерiэлу студентам
освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня мзгiстр придiЛЯЕ:ТЬСЯнаступним цiлям
та завданням: вивчити теоретичнi основ и рiзних eTaniB розробки
лiкарських засобiв; засвоiти порядок плаН\lвання та проведення кл!-
нiчнихдослiдженьтаiх ПРQведення; ознайомИfИСЯ з методологiею ппа-
нування та проведеНI:iЯ.КQжноi з чотирьох фаз клiнiчних дослiджень п.
ДОСЛi.Фt\еНнябiоекеiвалентностi вiдповiднО fюложень належноi медич,t
Hoi праК1ИКИ (GCP){5,61; о:знайомитися з структуроютазмiстомосно~~
них документiвклiнiчного дослiдження лiкарськи){ засобiв (у тому чисЪi
поточноi Р(;}дЗкцii Biд 28.04.2013 3акону «rlpo 1IiKapcbKi засоби»); з~-
lЮiти ОСН08ИДQказовоi медицини. ОсоБЛИ6а увага придiляетьсSj етич-
ним аспектам клiнlчних ВИl1робувань [9}. •

Для забеэпечення .аисокого рiвня пiдготовки маiIJбутнiх фaxiвцiв на
кафедpJ використоцуються сучаснi Iнrерактивнi методи викладвння Ha~
вчальних дисциплiн; yci лекцii читаються у форматi мультимедiйних
преэентацiй; niд час эанять здiйснюеться оп-liое доступ до iHTepH8r-
pecypCiB, сисТема поточного та пiдсумкового контролюэнань crYAeHTi,B
повнicтю автоматизована та проводиться на ООНClвiвiдкритщо комп'Ю-
терного тестування. функцiонуе спецiалыю обладнаний комп'ютерний
клас. Студенти мають МОЖJIивiсть користуваrися 6iблiотекою nepio-
дичних видань, пiдручникiв та ПОСiбникiв, а тако?/<'х електронною ба-
зою. 5iбпiотечнi ресурси ДЛЯC'rYAeHTiBдоступн! не тiльки у рамках бiблiо-
теЧfiого фонду медичного унiверситету. а i фонду Iнстю:уту терапii на
баз! якоro розташована кафедра. OKpiM того, для ОГlЭI1УВЗНННпрактич-
ними навичками студенти приймаЮ1Ъ участь у клiнiчних обходах, ма-
ють можливiС1Ъ спiлкування 3 лiкарями, llацiент;'.IМИ та сере,цнiм ме-
дичним персоналом. Оскiльки Нацiональний iнститут терапП е не тiльки
бэгатопрофiлы-юю I<лiнiчною базою, але й мiсцем, де проходить дос-
татня кiльк!сть к.niнiчних випробувань рiзних фаз ДQслiдження, а таК(JЖ
рiзних терапевтичних НЭПРЯМкiВ,студенти МЭIQТЬможливiсть на конк-
ретних прикладэх ознайомитись з особливостями проведення клiнiчни)(
випробувань. в·Нацiональному iнститутi тераll!! iMeHi aKaдeMiKa 11.Т Ма-
ло! регулярно проводяться Дн! терапевта та мiЖДИСЦИПJliнарнi масш-
Ta6Hi науково-практичнi конференцii з мiжнародною участю, активна
участь в яких Haдa€ МОЖ11ивiстьмайБУТНJМфахinцнм 6ути в куРС! найно-
вiтнiших подiй у медико-фармаколоriчному сусniльСтвj.

ПерспеКТИВНIIIМИнапрямками 8досконэлення 13иклМання предмету
клiнiЧНОI фармакологii, вважаемо необxiДнiсть F!пр(,)~дження единого
Нацiонального пiдручника з клiнiчноl фармако./'югН'Дf!Я ycix спецiаль-
ностей, як! вивчають дану дисциплiну 13ycix медичншl'Э фармаце8ТИЧ-
них вищих навчальних закладах Украiни. Також, с~ррення унiфiкова-
них методичних розробок, вказiвок, зэвдаНЬД);lцсat\.tостiЙноi роботи
cтyдemis, 060В'ЯЗКОВО затверджених МОН YKpai~, 'СJ(ладання мето-
ДИЧНИХрозробок, що мiстять В со6! завданняi <,!<Ра1<.2"" з метою rтoKpa-
щання знань cTYAeHTiB, та пiдвищення результаттТеL"Тування. Врахо-
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