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КЛИНИКАЛЫҚ ФАРМАКОЛОГИЯ ПӘНІН ОҚЫТУ ӘДІСТЕРІН  ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДАРЫ 

 
Бұл мақалада дәріхананың жоғары дәрежелі қызметкерлеріне клиникалық фармакология пәнін  оқытудың мүмкіндігінше жетілдіру 
жолдары  клиникалық фармакология кафедрасы ұстаздарының  көзқарасымен  ұсынылған. Бұл жағдайларды және жағдайлық 
есептерді  компьютерлік моделдеу, медицина тәжірибесінде мейлінше жиі қолданылатын, жаңа және стандартты дәрілік 
заттардың сипаттамасын  мультимедиялық техникамен көрсету секілді заманауи мүмкіншіліктерді қолданумен көрініс табады.      
Түйінді сөздер: оқу үрдісі, клиникалық фармакология.    
 
Фармакология – медицинаның ең тез дамушы  салаларының 
бђрђ. ХХ ғасырда медицина тәжђрибесђне  белгђлђ 
фармакологиялық  топтарға жаңа дәрђлђк заттар ғана 
енгђзђлђп қоймай,  жаңа бағыттағы фармакологиялық топтар 
(антипсихотикалық,  тыныштандырғыштар, туберкулезге 
қарсы дәрђлер, сульфаниламидтер, антибиотиктер және т.б) 
анықталды. Фармакология болашағын дамытудың  басты 
мақсаты -  дәрђхана қызметкерлерђнђң алған бђлђмђн  ары 
қарай жетђлдђруђне талап қою. Болашақ провизорлардың 
жоғарғы оқу орындарында дәрђлђк заттар туралы алған 
бђлђм қорынан басқа,  өз бђлђктђлђгђн үнемђ  жетђлдђрђп тұруға 
деген  ынта мен талпынысын  қалыптастыру қажет. 
Бђлђм нәтижесђне  бђлђктђ көзқараспен қарауды  меңгерту  
қазђргђ таңда оқшауланған теориядан  жалпы қоғамдық 
құбылысқа  айналып отыр және ол бђлђм беру  саласын 
жаңғыртудың тұжырымдамалық негђзђн құрайды.  
Бђлђм беру ұйымдарының  құрылымы  жаңа өзгерђстер 
енгђзђлу үшђн барлық мүмкђндђктермен қамтамасыз ету 
керек. Болашақта  жұмыскерлерге кәсђби тұрғыда өсђп-
дамуы үшђн  ескђ бђлђм алу жүйесђн қарама-қарсы қойып 
салыстыру емес, керђсђнше  жаңғырту керек.  
Бђлђм беру инновациясының 4 аспектђсђ анықталған: 
1. Дәстүрлђ бђлђм беру жүйесђн ұйымдастырудың балама 
әдђсђ. Өз бойындағы құндылықтарды анықтап, тұлғаның 
барлық мүмкђндђктерђн жүзеге асыруға бђлђм берудђң 
репродуктивтђ бағыты мүмкђндђк бередђ.  
2. Болашақ провизорларда шығармашылық интуитивтђ 
ойлауын туындататын әрекеттер үйлестђгђ. 
3. Ойлау қабђлетђнђң барлық түрлерђн белсендђредђ. 
4. Оқу үрдђсђнђң басты нәтижесђ бђлђм ғана емес, жұмыс 
жасау жылдарында кәсђптђк қызметђн жақсарту үшђн өз 
бђлђмђн сараптай алуы, осы арқылы түлектердђң еңбекке 
араласу көрсеткђшђнђң артуы 
5. Өз-өзђн дамыту және өз-өзђн таныту кезђнде кәсђби 
деңгейђн арттыру әдђстерђн жетђлдђру және  өз-өзђн 
дамытуды басқара бђлу. 
Елђмђзде жаңа типтђ мамандарды даярлау үшђн мемлекеттђк 
бђлђм беру стандарттары енгђзђлген, олар кәсђптђк, жалпы 
мәдени бђлђктђлђктђ меңгертуден тұрады. Себебђ түлектер  
кәсђби дағдыларымен, бђлђктђлђгђмен қатар жалпы мәдени 
бђлђктђлђктђ (өз сөзђн  қисынды дәлелдей алу,  жазбаша және 
ауызша өз ойын анық құрастыра алу) меңгеруђ қажет. 
Осыған орай медициналық және гуманитарлық жоғарғы оқу 
орындарында деонтология бђлђм бағдарламасына енгђзђлген.  
Сонымен қатар әлеуметтђк өзара қарым-қатынасты дамыту 
керек:  ұжымда жұмыс жасауға  дайындық, шешђм 
қабылдауда ұйымастырушылық-басқару қабђлетђмен көзге 
түсу,  ол үшђн жауапты болу, өз-өзђн дамытуға деген 
талпыныс, мақсатқа жете бђлу, өз мамандығының 
әлеуметтђк маңыздылығын түсђне бђлу.  
Осы мақсатпен студенттер  жалпы фармакология бөлђмђнде  
тәжђрибелђк сабақ уақытында  тақырыпқа сәйкес жаңа 
дәрђлђк заттардың жасалу  және медицина тәжђрибесђне 
енгђзђлу тарихымен танысады.  Студенттер жаңа дәрђлђк 
заттардың аннотациясымен жұмыс жасайды, дәрђлђк 

заттарды талқылап және өзара салыстырады, басты 
қасиеттерђне және  жанама әсерлерђне сай  дәрђлђк заттарды 
қалай таңдау керектђгђн анықтайды. 
Тәжђрибелђк сабақта студенттерге жаңа дәрђлђк заттармен 
толық танысу үшђн кинофильмдер көрсетђледђ.   2016 
жылдың көктемгђ семестрђнде 4 дәрђлђк зат бойынша 4 
кинофильм көрсетђлдђ. Сәйкес дәрђлђк зат туралы 
кинофильм көргеннен кейђн, ұстаздар студенттердђң жаңа 
ақпаратқа қаншалықты көңђл бөлгендђгђн бақылау үшђн  
аздаған сұрастыру жүргђзедђ.Танымдық деңгейде зерттелђп 
жатқан затқа назарын аудара бђлу -  адам миының негђзгђ 
қызметђнђң бђр бөлђгђ болып табылады. 
Студенттердђ ғылыми жұмыс жазуға дағдылау мақсатымен  
реферат және дипломдық жұмыс жазу тапсырылады. Бұл 
тереңдетђлген ғылыми ђзденђстер болмаса да, студенттердђ 
алған нәтижелерге, бекђтђлген шешђмнђң анықтығына  өз 
бетђнше қорытынды  жасауға,  қолданыстағы дәрђлђк 
заттарды салыстырып талдау  жасауға дайындайды.   
Көптеген дәрђханалардың компьютерленуђне  байланысты  
бђлђм беру саласында студенттер үшђн компьютердђ 
қолдануды үйрету мђндеттђ түрде  енгђзђлген.  Ғаламтор 
көзђне  және түрлђ электронды ақпарат базасына 
қолжетђмдђлђк ақпараттық билђкке қол жеткђзедђ, сол 
арқылы кез-келген уақытта  кез-келген сұраққа жауап таба 
алу мүмкђншђлђгђ туады.  Қазђргђ заманның  ұл мен қыздары  
бђр нәрсенђ есте сақтауды және оқуды  қажет емес деп 
таниды, себебђ керек мәлђметтђң бәрђн бђр ғана «Enter» 
түймесђн басу арқылы табуға болады.  Бђлђмге және ақпарат 
алуға деген осындай қарым-қатынас адамзатты адмгершђлђк 
тұрғысынан да, шешђм қабылдауда қауђпсђздђк пен 
нақтылық тұрғысынан да  қауђптђ жағдайға қалдырып отыр.  
Себебђ ғаламтордан ђздеп тапқан мәлђмет толық бђлђм бере 
алмайды және өзбетђнше қорытынды жасай алу қабђлетђн 
алмастыра алмайды.  Болашақ мамандардың бђлђктђлђгђн 
арттыру үшђн жұмысқа қабђлетђн, еңбекқорлығын арттыру, 
жұмысты нақты жоспарлап, орындай бђлуђн,  төзгђштђгђн,  
қиындықтарды жеңе бђлуђн, өзђн тез қимылдауға 
бағыттауын, оң көзқарас туындауға әсер ете алуын, 
жұмыста және анықталған қателђктер кезђнде төзђмдђ бола 
бђлуђн, таңдалған мамандығына мақтаныш сезђммен қарауы 
секђлдђ тұлғалық қасиеттердђ дамытудың маңызы зор. 
Себебђ  бұл қасиеттер барлық мемлекеттђк жағдайларда, 
қоғамдық өмђрдегђ кенет пайда болған,  тђптен 
жоспарланған өзгерђстер және жеке жағдайлар кезђнде де 
қажет. 
Тәжђрибелђк сабақтарда тақырыптық жоспарға сай 
студенттер жаңа дәрђлђк заттардың аннотациясымен жұмыс 
жасайды, дәрђлђк заттарды талқылап және өзара 
салыстырады, басты қасиеттерђне және  жанама әсерлерђне 
байланысты дәрђлђк заттарды қалай таңдау керектђгђн 
анықтайды.   Практикалық қорытынды жасау үшђн  ғылыми 
ақпаратты  талқылауда көптеген тәжђрибе жинайды. 
Мысалы: фармакокинетикасына байланысты дәрђлђк затты 
қолдану жиђлђгђн анықтау, бђр жағынан ем әсерђн күшейту 
үшђн, немесе кумуляция кезђнде  уытты әсерђн азайту үшђн 
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дәрђлђк заттарың мүмкђн болатын үйлесђмдђлђгн анықтау, 
дәрђлђк заттардың әсерђн күшейту. 
Жоғарғы оқу орнында бђлђм алу кезђнде студенттер 
көптеген оқу үрдђсђндегђ бақылау жұмыстарын ұстаздардың 
басшылығымен  жүзеге асырады, сол себептђ реферат, шолу 
және жағдайлық есептердђ құрастыру секђлдђ қосымша 
жұмыстарды орындау  студенттердђ аз да болса өз бетђнше 
ойлап жұмыс жасауға мәжбүрлейдђ. Демек тесттђк 
тапсырмаларға басым көңђл бөлу  студенттердђң өз бетђнше  

даму қабђлетђн шектейдђ. Фармакология  саласында бђлђм 
берудђң оңтайлы жағы – тәжђрибелђк зерттеу  арқылы 
дәрђлђк заттардың және биологиялық белсендђ заттардың 
әсерђ туралы ақпаратты  болжай алуыңда. Жануарларға 
жүргђзђлген  тәжђрибе нәтижесђнде алынған дәрђлђк 
заттардың  оң және терђс қасиетђ тәжђрибелђк және семинар 
сабақтары кезђнде студенттерге ұсынылады. Осы 
тәжђрибелердђң бђрқатары төмендегђ әдебиеттер тђзђмђнде 
көрсетђлген.  
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ КЛИНИЧЕСКОЙ ФАРМАКОЛОГИИ 
 
Резюме: в настоящей статье представлен взгляд преподавателей кафедры клинической фармакологии на пути возможного 
улучшения преподавания дисциплины клиническая фармакология провизорам. Этот взгляд отражается в применения 
современных возможностей компьютерного моделирования ситуационных задач и ситуаций, показа с использованием 
мультимедийной техники характеристики изучаемых новых и стандартных лекарственных средств, наиболее широко 
применяемых в медицинской практике.   
Ключевые слова: образовательный процесс, клиническая фармакология 
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WAYS TO IMPROVE TEACHING CLINICAL PHARMACOLOGY 
 
Resume:  This article presents a view of teachers in the Department of Clinical Pharmacology at the possible ways of improving the teaching 
of subjects clinically pharmacy dispensing chemists. This view is refl ected in the use of uptovariables simulation capabilities of situational 
problems and situa-tions, the show using multimedia technology characteristics of the studied new and standard drugs, the most widely used 
in metals ditsinskoy practice.                
Keywords: educational process, clinical pharmacology 
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кафедра внутренних болезней №1 с курсом смежных дисциплин 

 

АНАЛИЗ ПРОВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТИВНОГО ОБУЧЕНИЯ (ИНТЕГРИРОВАННОГО) С ПРИЕНЕНИЕМ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ «ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ В КЛИНИКЕ ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ» НА БАКАЛАВРИАТЕ (5 КУРС) 

 
В данной статье Красновой С.А. и Тукешевой Б.Ш. описаны итоги проведения практических занятий по элективной дисциплине 
«Дифференциальный диагноз в клинике внутренних болезней», совместно с кафедрой хирургических болезней у студентов 5 курса по 
специальности «общая медицина» на кафедре внутренних болезней №1 с курсом смежный дисциплин. Анализ показал, что студенты 
получили положительные результаты, а именно 3.33 В+, в тоже время имело место несовпадение балла по тестированию и ОСКЭ 
кафедры на 2 и даже 3 балла. 
Ключевые слова: внутренние болезни, элективная дисциплина, практические навыки, экзамен. 
 


