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Вступ. Соціальна ситуація в суспільстві, пов’язана
з новими політичними та економічними викликами,
вимагає високого рівня професіоналізму та компетентності медичних кадрів, формування нових ціннісних пріоритетів у професійній підготовці спеціалістів [1,2].
Основним завданням системи української вищої
освіти є підготовка висококваліфікованих, компетентних фахівців, одним з важливих показників якої є
професіоналізм, що виявляється, у здобутих знаннях,
вміннях та навичках, необхідних для їх успішного використання у практичній подальшій діяльності. Чинниками розвитку особистості студента-медика є набуття вищої освіти, а також професійне становлення
майбутнього лікаря. Кінцевим результатом професійного становлення лікаря є його професіоналізм,
складовим компонентом якого є абсолютна психологічна готовність до ефективного виконання своїх
обов’язків [3,4,5].
Впровадження в клінічну практику великої кількості лікарських засобів, необхідність визначення їх
ефективності та безпеки обумовлює потребу уніфікованого підходу до системи вивчення їх фармакокінетики, фармакодинаміки, взаємодії та побічної дії
у хворих [6,7]. Це стало причиною введення у програму підготовки лікарів наприкінці 60-х початку 70-х
років ХХ сторіччя нової медичної дисципліни – клінічної фармакології. Вона вчить лікаря вибрати з усіх
існуючих найефективніший і найбезпечніший препарат для індивідуалізованої терапії і профілактики
з урахуванням його супутніх захворювань [8]. Поглиблені знання з клінічної фармакології дозволять визначити правильний режим застосування лікарських
засобів, його лікарську форму і шляхи введення, запобігти й усунути побічні реакції і небажану взаємодію ліків між собою.
Національна стратегія розвитку освіти в Україні на
період до 2021 року та нові запити суспільства щодо
результативності освітнього процесу, спричинюють
рух до формування змісту освіти на компетентнісній основі [9], що зумовлює потребу удосконалення
технології оцінювання рівня знань та умінь студентів
[10]. Для студентів чільне місце у проблематиці складає проблема оволодіння прийомами самостійної
навчальної діяльності та формування відповідних
навичок та умінь. Існує і ряд проблем у вирішенні
цього завдання, зокрема короткий проміжок часу,
що відводиться на вивчення дисципліни та відсутність лекційних годин для більш поглибленого вивчення дисципліни [11].
Метою роботи є вивчення ефективності застосування у навчальному процесі інтерактивних методик
навчання та відпрацювання практичних навиків, які
сприятимуть покращенню якості навчання студентівіноземців стоматологічного факультету на кафедрі

внутрішньої медицини стоматологічного факультету
імені професора М.М. Бережницького.
Результати дослідження. Вивчення клінічної фармакології нерозривно пов’язано із практичною діяльністю. Викладання клінічної фармакології є найбільш
оптимальним на клінічних терапевтичних базах, з
урахуванням етіології захворювання, основних патогенетичних ланок його формування, клінічної картини перебігу, відповідних лікарських препаратів з
порівняльним їх аналізом і вибором потрібного [6].
Такий підхід допоможе зробити підготовку спеціаліста дійсно особистісно-орієнтованою, оскільки
активізує процеси самопізнання та самоздійснення,
оптимізує діяльність та виділяє саме компетентність
фахівця як основний ціннісний мотив навчання. Саме
з таких позицій на кафедрі внутрішньої медицини
стоматологічного факультету імені професора М.М.
Бережницького Івано-Франківського національного
медичного університету організовується навчальний
процес для студентів-іноземців на 4 курсі стоматологічного факультету . Використовуються заходи, які
не тільки допомагають отримати фундаментальну
загальну підготовку, але й оволодіти навичками, які
необхідні для практичної і науково-дослідної роботи
майбутнього лікаря-стоматолога.
Головним завданням при викладанні предмету
«Клінічна фармакологія» повинна бути підготовка
спеціаліста з достатнім обсягом теоретичних знань
і практичних навичок для проведення максимально
раціональної медикаментозної терапії у конкретного хворого, спеціаліста, який володіє методологією
індивідуального підбору ефективних і безпечних
препаратів на підставі фармакокінетики, фармакодинаміки, можливих виявів побічної дії, особливостей
перебігу захворювання, віку хворого, оптимальних
лікарських форм, складання раціональної у фармакокінетичному і фармакодинамічному відношенні
комбінації ліків.
Згідно навчального плану дисципліни «Клінічна фармакологія» вивчаються основні положення
фармакокінетики та фармакодинаміки, клініко-фармакологічні характеристики антиангінальних, антиішемічних, протизапальних, антибактеріальних,
протиалергійних лікарських засобів, засобів що
впливають на судинний тонус, на згортання крові та
антисептиків з прицільним вивченням препаратів,
які найбільш часто використовуються у стоматологічній діяльності та сприяють майбутньому професійному становленню студента-медика.
Вагоме місце у вивченні клінічної фармакології
займає вивчення саме анестетиків, їх фармакодинаміка та фармакокінетика, шляхи взаємодії з іншими
групами лікарських засобів, побічна дія при їх використанні. Майбутньому лікарю стоматологу необхід-
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ні знання та розуміння процесів взаємодії лікарські
засоби-людина.
Важливу роль у засвоєнні дисципліни відіграють
розроблені методичні рекомендації для студентів,
для самостійної роботи студентів, тести, ситуаційні
задачі, стенди, які використовуються на практичних
заняттях, підсумковому модульному контролі. Розроблені згідно типової навчальної програми та знаходяться на сайті університету.
Контроль знань, умінь і навичок студентів є
невід’ємною складовою педагогічного процесу та
форм зворотного зв’язку [10]. Тому, на початку практичного заняття проводиться тестовий контроль, що
передбачає встановлення рівня успішності окремих
студентів в цілому, дає можливість викладачу судити про якість засвоєння теми, завчасно спланувати
методику і коригуючу роботу вивчення наступного
матеріалу. Це сприяє вдосконаленню підготовки студентів, що виявляється у виконанні завдань шляхом
повторення, систематизації, уточнення матеріалу. Це
у свою чергу передбачає розширення уявлення студента про предмет. База тестових завдань опрацьована та спрямована на підготовку студентів до складання ліцензійного іспиту «Крок-2».
Усне опитування, як метод активного навчання,
за теоретичними питаннями до теми використовується на кафедрі внутрішньої медицини стоматологічного факультету при вивченні дисципліни «Клінічна фармакологія». Широко застосовуються клінічні
дидактичні ігри, аналіз конкретної клінічної ситуації,
із аргументацією використання того чи іншого лікарського засобу, розв’язання ситуаційних задач, метод
генерування ідей «мозкової атаки», колективне навчання в малих групах.
Особлива увага приділяється оволодінню практичними навиками. На практичних заняттях викладач
та студенти моделюють клінічні ситуації та вивчають
алгоритм надання допомоги пацієнту із застосуванням лікарських засобів, які винесені на вивчення до
теми. Опрацьовуються нові протоколи, згідно наказу МОЗ України, клінічні настанови, окремих нозологічних форм внутрішньої медицини (протоколи
надання медичної допомоги пацієнтам із гострим
коронарним синдромом із елевацією сегмента ST
(№ 455 від 02.07.2014 р.), без елевації сегмента ST
(№ 164 від 03.03.2016 р.), артеріальною гіпертензією (№ 384 від 24.05.2012 р.), хронічним обструктивним захворюванням легень (№ 555 від 27.06.2013
р.), бронхіальною астмою (№ 868 від 08.10. 2013 р.),
бактеріальною та вірусною пневмоніями (уніфікований протокол 2016 р.), невідкладними станами: анафілактичному шоці (№ 312 від 08.05.2009 р.), алергічною кропив’янкою та набряком Квінке (№ 432 від
03.07.2006 р.), порушеннями у системи крові та кровотворення: гемофілією (№ 34 від 15.01.2014 р.), хронічним мієлолейкозом (№ 711 від 02.11.2015 р.), го-

строю мієлоїдною та лімфоїдною лейкеміями (№ 647
від 30.07.2010 р.), хронічним лімфоїдним лейкозом
(№ 439 від 12.05. 2016 р.). Слід зазначити, що також
опрацьовуються міжнародні нормативні акти (нові
рекомендації АСС/AHA та ESC/ESH по артеріальній гіпертензії 2018 р.), оновленні рекомендації 2019 AHA/
ACC/HRS: фібриляція передсердь, 2019 Guidelines on
Diabetes, Pre-Diabetes and Cardiovascular Diseases,
2019 Guidelines on Chronic Coronary Syndromes,
2019 Guidelines on Supraventricular Tachycardia, 2019
Guidelines on Dyslipidaemias, EASL’s Clinical Practice
Guidelines та інші).
Кожне практичне заняття супроводжується виконанням самостійної позааудиторної роботи студентів. Зокрема, студенти можуть підготувати доповідь
на наукові засідання студентського гуртка та на студентські конференції; підготувати реферати тем, які
не виносяться на вивчення на практичних заняттях.
Упродовж всього періоду вивчення дисципліни студентам пропонується написати «Протокол ефективності та безпеки застосування лікарського засобу»,
«Протокол взаємодії лікарських засобів, види побічної дії ліків, ускладнення медикаментозної терапії»
як варіант науково-дослідницької роботи на практичних заняттях. Розроблено теми рефератів стосовно
урізноманітнення змісту самостійної роботи під час
проведення практичного заняття.
Одним з етапів самостійної роботи є позааудиторна робота з можливістю інтерактивного навчання. Зокрема, працівниками кафедри розроблено
навчальну модель «віртуальний пацієнт», де змодельована клінічна ситуація із різними шляхами її вирішення. Студенти мають можливість опрацювати
дану клінічну ситуацію на сайті університету. Позааудиторна робота також включає участь у вебінарах
з клінічної фармакології, які проводяться на кафедрі
завдяки співпраці з кафедрою фармакології та внутрішньої медицини Харківського національного медичного університету. Інтерактивне навчання сприяє активізації навчально-пізнавального процесу,
формуванню глибокої внутрішньої мотивації, надає
можливості для інтелектуального та творчого розвитку, вияву ініціативи, розвиває комунікативні вміння.
Висновки. Тільки комплексний підхід у вивченні
клінічної фармакології із засвоєнням сучасного теоретичного матеріалу, відпрацювання практичних
навиків біля ліжка хворого та шляхом розв’язання
ситуаційних задач, самостійне усвідомлення аудиторної та позааудиторної роботи дозволяє студентам
вивчити клінічну фармакологію відповідно до сучасних вимог реформування медицини. Набуті на кафедрі знання про фармакокінетику, фармакодинаміку,
взаємодію та побічну дію лікарських засобів, ефективність, безпеку призначених препаратів та засвоєні
практичні навички сприяють становленню професіоналізму майбутнього фахівця.
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ПРЕДМЕТУ «КЛІНІЧНА ФАРМАКОЛОГІЯ» СТУДЕНТАМ ФАКУЛЬТЕТУ
ПІДГОТОВКИ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «СТОМАТОЛОГІЯ»
Василечко М. М.
Резюме. Метою роботи є вивчення ефективності застосування у навчальному процесі інтерактивних методик навчання та відпрацювання практичних навиків, які сприятимуть покращенню якості навчання студентівіноземців стоматологічного факультету на кафедрі внутрішньої медицини стоматологічного факультету імені
професора М.М. Бережницького.
Чинниками розвитку особистості студента-медика є набуття вищої освіти, а також професійне становлення майбутнього лікаря. Кінцевим результатом професійного становлення лікаря є його професіоналізм,
складовим компонентом якого є абсолютна психологічна готовність до ефективного виконання своїх
обов’язків. Впровадження в клінічну практику великої кількості лікарських засобів, необхідність визначення їх
ефективності та безпеки обумовлює потребу уніфікованого підходу до системи вивчення їх фармакокінетики,
фармакодинаміки, взаємодії та побічної дії у хворих.
На основі вивчення ефективності застосування у навчальному процесі інтерактивних методик навчання
та відпрацювання практичних навиків з клінічної фармакології студентами факультету підготовки іноземних
громадян 4 курсу за спеціальністю «Стоматологія» в умовах реформування медичної освіти доведено, що
тільки комплексний підхід у вивченні клінічної фармакології із засвоєнням сучасного теоретичного матеріалу,
відпрацювання практичних навиків біля ліжка хворого та шляхом розв’язання ситуаційних задач, самостійне
усвідомлення аудиторної та позааудиторної роботи дозволяє студентам вивчити клінічну фармакологію
відповідно до сучасних вимог реформування медицини. Набуті на кафедрі знання про фармакокінетику,
фармакодинаміку, взаємодію та побічну дію лікарських засобів, ефективність, безпеку призначених
препаратів та засвоєні практичні навички сприяють становленню професіоналізму майбутнього фахівця.
Ключові слова: медична освіта, клінічна фармакологія, інтерактивні методики навчання.
ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТА «КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ» СТУДЕНТАМ ФАКУЛЬТЕТА ПОДГОТОВКИ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН ЗА СПЕЦИАЛЬНОСТЬЮ «СТОМАТОЛОГИЯ»
Василечко М. М.
Резюме. Целью работы является изучение эффективности применения в учебном процессе интерактивных методик обучения и отработки практических навыков, которые будут способствовать улучшению качества обучения студентов стоматологического факультета на кафедре внутренней медицины стоматологического факультета имени профессора M.Н. Бережницкого.
Факторами развития личности студента-медика является приобретение высшего образования и профессиональное становление будущего врача. Конечным результатом является профессионализм, составляющий
компонент которого – психологическая готовность к эффективному выполнению своих обязанностей. Внедрение в клиническую практику большого количества лекарственных средств, необходимость определения
их эффективности и безопасности обусловливает необходимость унифицированного подхода к системе изучения фармакокинетики, фармакодинамики, взаимодействия и побочного действия.
На основе изучения эффективности применения в учебном процессе интерактивных методик обучения
и отработки практических навыков по клинической фармакологии студентами факультета подготовки иностранных граждан 4 курса по специальности «Стоматология» в условиях реформирования медицинского образования доказано, что только комплексный подход в изучении клинической фармакологии с усвоением современного теоретического материала, отработки практических навыков у постели больного, а также путем
решения ситуационных задач, самостоятельное осознание аудиторной и внеаудиторной работы позволяет
студентам изучить клиническую фармакологию в соответствии с современными требованиями реформирования медицины. Приобретенные на кафедре знания о фармакокинетике, фармакодинамике, взаимодействие и побочное действие лекарственных средств, эффективность, безопасность назначенных препаратов и
усвоенные практические навыки способствуют становлению профессионализма будущего специалиста.
Ключевые слова: медицинское образование, клиническая фармакология, интерактивные методики обучения.
FEATURES OF TEACHING THE CLINICAL PHARMACOLOGY SUBJECT TO STUDENTS OF THE FOREIGN CITIZENS
FACULTY FOR THE «DENTISTRY» SPECIALITY
Vasylechko M. M.
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МЕДИЧНА ОСВІТА
Abstract. The aim of the work is to study the effectiveness of using interactive teaching methods and practical
skills in the educational process, which will help improve the quality of training for students of the dental faculty at
the Department of Internal Medicine of the Dentistry Faculty named after Professor M.N. Berezhnitsky.
The factors of personal medical student development are the acquisition of higher education, as well as the
professional formation of a future doctor. The end result of a professional becoming a doctor is his professionalism,
which is a component of his absolute psychological readiness to perform his duties effectively. The introduction
into clinical practice of a large number of drugs, the need to determine their effectiveness and safety necessitates
a unified approach to the study system of their pharmacokinetics, pharmacodynamics, interaction and side effects
in patients.
Teaching clinical pharmacology is the most optimal on clinical therapeutic bases, taking into account the etiology of the disease, the main pathogenetic links of its formation, the clinical picture of the disease course, the
corresponding drugs with a comparative analysis of them and the choice of the desired. This approach will help to
make the training of the specialist really personal-oriented, since it activates the processes of self-knowledge and
self-realization, optimizes the activity and emphasizes the competence of the specialist as the main value motive of
training. It is from such positions at the Department of Internal Medicine of the Dentistry Faculty named after Professor M.N. Berezhnitsky Ivano-Frankivsk National Medical University organizes the educational process in the 4th
year of the dental faculty. Measures are taken that not only help to obtain basic general training, but also to acquire
the skills necessary for the practical and research work of the future dentist.
According to the curriculum of the discipline «Clinical Pharmacology» are studied the main provisions of pharmacokinetics and pharmacodynamics, clinical and pharmacological characteristics of anti-anginal, anti-ischemic, anti-inflammatory, antibacterial, anti-allergic, anesthetics drugs, agents that affect on vascular tone and blood clotting
and are often used in dental practice and contribute to the future professional development of a medical student.
The future dentist needs knowledge and understanding of human-drug interaction processes.
Based on the study of the effectiveness of using interactive teaching methods and the development of practical
skills in clinical pharmacology in the educational process in the fourth year of study on the Dentistry Faculty of the
foreign citizens under the medical education reform demonstrate, that only a comprehensive approach to the study
of clinical pharmacology with the assimilation of modern theoretical material, the development of practical skills
at the patient’s bedside, and by solving situational problems, self-awareness of classroom and extracurricular work
allows students to explore clinical pharmacology in accordance with the modern requirements of medical reform.
The knowledge acquired at the department about pharmacokinetics, pharmacodynamics, interaction and side effects of drugs, effectiveness, safety of prescribed drugs and acquired practical skills contribute to the development
of professionalism of a future specialist.
Key words: medical education, clinical pharmacology, interactive teaching methods.
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ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ НА КАФЕДРІ
ГІСТОЛОГІЇ, ЦИТОЛОГІЇ ТА ЕМБРІОЛОГІЇ
Українська медична стоматологічна академія (м. Полтава)

Вступ. Дистанційна форма навчання є відносно
новою формою отримання освіти. Вона увійшла в
21 століття як найефективніша система підготовки і
безперервної підтримки високого кваліфікаційного
рівня фахівців різноманітних сфер та галузей та може
найбільш адекватно і гнучко реагувати на потреби
суспільства [1,2].
В основі дистанційної освіти закладені принципи
традиційних форм навчання та додані нові особливості, які полягають у використанні інтернет-технологій для доступу до навчальних матеріалів, інтерактивної взаємодії між викладачем та студентами.
При цьому широко використовуються мультимедійні видання, відеоролики, ілюстраційні матеріали,
відеоконференції тощо. Креативний характер дистанційного навчання дає змогу реалізувати творчий
потенціал здобувачів освіти, надається можливість
самостійно обирати навчальні цілі, форму та темп
навчання [3].
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Не зважаючи на значні переваги дистанційної
форми навчання, вона має ряд недоліків, тому й
не набула значного поширення серед підготовки
медичних фахівців. Одним з факторів, який важко
врахувати при організації дистанційного навчання
у медичній галузі, є освітні стандарти. Вони мають
сприяти перевірці та контролю результатів освіти, а
також пошуку оптимальних шляхів досягнення цих
результатів [4].
Реалії сьогодення спонукали до переходу на дистанційну форму освіти та опанування нових форм подання навчального матеріалу [5].
Метою роботи було висвітлити досвід використання дистанційної форми навчання на кафедрі гістології, цитології та ембріології Української медичної
стоматологічної академії під час карантину.
Основна частина. Гістологія, цитологія та ембріологія є фундаментальною дисципліною у медичному
вузі та потребує застосування різноманітних мето-
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