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В Україні першочерговим завданням є якість під-
готовки спеціалістів у галузі охорони здоров’я�� Нез-
важаючи на зміни в медичній реформі, освітянська 
діяльність перебуває у постійному процесі гармоніза-
ції зі світовим простором вищої освіти�� Відома значна 
роль активних речовин лікарських рослин (алкалоїдів, 
флавоноїдів, глікозидів, сапонінів та інших), які ма-
ють важливе значення для життєдіяльності організму�� 
Більшість рослинних лікарських засобів мають анти-
оксидантну, антирадикальну дію, нормалізують енер-
гетичний баланс організму�� В Україні зареєстрована 
сировина рослинного походження та отримані з неї 
лікарські засоби��

Метою роботи було встановлення зв’язку між викла-
данням фітотерапії та фармакології��

Базуючись на тому, що найважливішим напрямком 
реформування системи освіти вважають її фундамен-
талізацію, фармакологія не тільки синтетичних, але й 
рослинних лікарських засобів висвітлена в державних 
підручниках з фармакології�� На думку вчених, набуван-
ня професійної компетентності характеризується комп-
лексом інтегрованих знань, в тому числі елементів фіто-
терапії, що допомагає формуванню міждисциплінарної 
орієнтованості��

У підручнику «Фармакологія» зазначені властивості 
галенових, новогаленових лікарських засобів з ромаш-
ки, шавлії при вивченні властивостей медикаментів, 

які впливають на аферентну іннервацію�� Значна увага 
приділяється препаратам, отриманим з красавки, жов-
тозілля, які проявляють М-холіноблокуючий ефект і 
посідають істотне місце в клінічній практиці�� Прикла-
дом зв’язку між фітотерапією та фармакологією зали-
шаються рослинні лікарські засоби, які призначають 
при захворюваннях печінки, серед яких важливу роль 
відіграють препарати розторопші (дарсил, легалон)��

Включення відомостей з фітотерапії до розділів 
державного підручника «Фармакологія» для студен-
тів медичних факультетів є компетентним підходом, 
спрямованим на формування у студентів ключових 
професійних навичок��

Висновки
Доцільність використання набутого досвіту до-

помагає формуванню системності базових фунда-
ментальних знань з фармакології, їх інтеграції з 
фаховими медичними знаннями з фітотерапії, що 
буде сприяти особистісно-професійному розвитку 
студента як майбутнього фахівця.

Перспективи подальших досліджень. Подальше 
вивчення та експериментальне дослідження рослинних 
лікарських засобів та їх сполучень з метою надання нових 
рекомендацій в клінічній практиці��

■ Н. О. Горчакова, д. мед. н., проф. каф. фармакол.
О. В. Шумейко, к. мед. н., доц. каф. фармакол.
О. В. Клименко, к. мед. н., доц. каф. фармакол.

■ Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ

ФІТОТЕРАПІЯ У КУРСІ ВИВЧЕННЯ ФАРМАКОЛОГІЇ

Doi:10.33617/2522-9680-2019-2-54
УДК 615.014:582.929.4



■ 1 А. В. Дмитриева, д. мед. н., ст. науч. сотрудник, директор
1 В. С. Мацишин, врач невропатолог
1 К. Л. Михальчук, врач терапевт
1 Е. П. Леуская, врач народ. и нетр. медицины
2 И. А. Лавринчук, к. мед. н., доц., каф. внутр. и проф. заболев.

■ 1 Центр ведической медицины «Расаяна», «Аюрведа 192», г. Киев
2 ЧУВЗ «Киевский медицинский университет»

СПЕКТР ВОЗМОЖНОСТЕЙ АЮРВЕДЫ В ПРОФИЛАКТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ 
ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Doi:10.33617/2522-9680-2019-2-54
УДК 616-036.12-084-085:[61:001.5(540)




