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СУЧАСНИЙ ТА КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД У ФОРМУВАННІ 

ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ ФАРМАКОЛОГІЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 

ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ. 
 

У статті обговорюються актуальні проблеми в наданні якісних послуг вищої освіти із залученням майбутніх фахівців 

фармацевтів до процесу навчання згідно сучасних вимог та реалізації принципу безперервної освіти з впровадженням 

грамотного підходу при викладанні дисципліни фармакологія за спеціальністю «Фармація». Розглянуто ряд запитань 

стосовно    основних компетенцій та їх формування у студентів-провізорів при вивченні фармакології та викладені 

методи оцінки компетенцій у вищій школі, враховуючи специфіку професії. Визначено інтеграційні складові в науці та 

освіті. Відображені результати дослідження методів проведення занять у майбутніх фахівців медичних закладів. 

Вивчено методи контролю знань та обрано найбільш ефективний метод контролю оцінювання студентів вищого 

навчального закладу. Виявлено найефективніший спосіб викладання з точки зору студентів-медиків та проаналізовано їх 

переваги щодо різних педагогічних засобів. 
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Вступ 

Американський філософ і педагог Джон 

Дьюї одного разу заявив, що якщо ми навчаємо 

сьогодні так, як навчили вчора, то позбавляємо 

наших дітей завтрашнього дня [10]. ХХІ 

століття було епохою не тільки технологічного 

прориву, а й тисячоліття реформ у всіх сферах, 

включаючи освітню галузь. Болонський процес 

почав впроваджуватися в українську систему 

освіти в 2005 році, після підписання відповідної 

декларації, що призвело до включення вітчиз-

няних університетів до процесів реформування 

вищої школи, головною метою якої є поліп-

шення якості освіти. Болонський процес -

це структурне реформування національних сис-

тем вищої освіти країн Європи, зміни освітніх 

програм і потрібних інституційних перетворень 

у вищих навчальних закладах Європи [8]. Всі 

зміни, які відбуваються сьогодні у світі приз-

водять до необхідності прийняття таких рішень. 

Сучасний педагогічий підхід до студента спря-

мований передусім на його подальший особис-

тісний та професійний саморозвиток в процесі 

спільної з ним діяльності. Безперервний процес 

навчання та організація навчального процесу, 

зорієнтована на розвиток творчого, критичного 

й самостійного мислення студентів, на 

розв'язання ними проблем з багатьма альтерна-

тивними відповідями і різних життєвих ситу-

ацій [9]. Завдання вищого медичного навчаль-

ного закладу допомогти вирішити цю проблему. 

Основними характеристиками майбутніх фахів-

ців є їх компетентність і мобільність, тому ак-

цент у вивченні навчальних дисциплін переда-

ється в процес пізнання, ефективність якого 

повністю залежить від пізнавальної діяльності 

студента. Новий підхід до освіти передбачає 

попереднє визначення переліку компетенцій, 

які повинні бути сформовані в медичних вищих 

навчальних закладах [4]. Грамотний підхід 

можна розглядати не тільки як засіб оновлення 

змісту медичної освіти, але і як механізм 

приведення його відповідно до вимог сучасної 

освіти. Інтеграційний процес у науці й освіті 

має дві складові: формування співдружності 

провідних європейських університетів під 

егідою документа, названого Великою хартією 

університетів (Magna Charta Universitatum), та 

об'єднання національних систем освіти і науки 

в європейський простір з єдиними вимогами, 

критеріями і стандартами [10]. 

Концепція компетентності була вперше 

надана американським психологом Р. Вайтом 

в 1959 році в роботі «Мотивація переглядає: 

поняття компетентності». Вони були визначені 

автором як («ефективна взаємодія з навколиш-

нім середовищем, під загальним заголовком 

компетенції»). З точки зору змісту, категорія 

компетенції була заповнена особистісними 

компонентами, і почала включати мотивацію [7]. 
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 Мета дослідження: Виявити найефективніший 

спосіб викладання з точки зору студентів-

медиків та проаналізувати їх переваги щодо 

різних педагогічних засобів.  

Матеріали та методи дослідження: 1) 

теоретичний (вивчення джерел, матеріалів 

досліджень, державних документів з питань 

основ розвитку вищої освіти; 2) емпіричний – 

спостереження, інтерв’ювання, анкетування й 

узагальнення власного педагогічного досвіду у 

підготовці студентів-провізорів. Для 

проведення дослідження було розроблено 

якісне описове опитування для студентів 

ПВНЗ КМУ з грудня 2019 року. 

ПВНЗ «Київський медичний університет» 

визначає ключові та загальні компетенції, що 

розподіляються за рівнем підготовки навчання 

до кожної окремої дисципліни. У зв'язку з цим, 

на кафедрі фармакології запроваджений 

компетентнісний підхід, тобто визначення 

результатів навчання студентів, тому обрано 

університетську компетентність, за якою 

фармацевти навчаються за кредитними 

технологіями. Розроблено найкращі та 

адекватні методи навчання студентів для 

досягнення поставлених цілей і завдань для 

визначення п'яти компетенцій. Фармакологія 

((гр.) pharmakon - ліки, отрута; logos — поняття, 

вчення) — наука про ліки та їхню дію на живий 

організм. Це одна з найдавніших наук, яка 

виникла разом з медициною, але саме слово 

фармакологія згадується в медичній літературі 

лише з кінця XVII століття. Фармакологія 

поділяється на загальну, яка вивчає механізми 

впливу ліків на живий організм, і спеціальну, 

що вивчає вплив окремих лікувальних 

препаратів на людину чи тварину [8]. 

Когнітивна компетентність включає 

теоретичні знання щодо класифікації лікарських 

засобів, структури рецептури, правила 

призначення, закономірностей фармакокінетики 

та фармакодинаміки, можливості застосування 

лікарських засобів на основі розуміння їх 

властивостей, основні ознаки застосування, 

небажані побічні ефекти. Студенти всіх 

факультетів також повинні знати міжнародні 

загальні назви препаратів основних лікарських 

груп, арсенал нових лікарських засобів, їх 

переваги перед використовуваними препаратами. 

Цей компонент формується систематично під 

час практичних занять та прочитання лекцій. 

Операціональна складова включає формування 

навичок з виписування рецептів у різних 

лікарських формах, оцінку взаємодії лікарських 

засобів для забезпечення ефективної та 

безпечної фармакотерапії, розпізнавання 

небажаних і побічних ефектів [5, 8]. 

На додаток до перерахованих навичок, цей 

компонент передбачає аналіз і корекцію ре-

цептів, розрахунок і оцінку доз, в тому числі 

для дітей, можливість заміни відсутніх лікар-

ських засобів хімічними та фармакотерапев-

тичними аналогами, орієнтація в арсеналі 

нових препаратів, їх переваги перед аналогами 

і в найбільш широко використовуваних 

синонімах, надання консультаційної допомоги 

лікарям і населенню про застосування і 

використання лікарських засобів. 

Комунікативна складова є однією з важли-

вих складових практичної діяльності лікаря і 

провізора, яка сформована на практичних за-

няттях. Цей компонет передбачає володіння 

державною, українською та іноземними мова-

ми, компетентну та розвинену мову, вміння 

бачити і будувати логічно-композиційні осно-

ви для профілактики та вирішення конфлікт-

них ситуацій в колективі, працювати в групі на 

основних принципах поваги до особистих, 

етнічних, релігійних відносин, захищаючи 

свою точку зору. Вона також передбачає про-

філактику та вирішення конфліктних ситуацій 

при консультації пацієнтів та медичних 

працівників [6]. 

Юридична компетенція - яка може 

розглядатися як право власності на правову 

базу прав пацієнта і обов'язки медичного 

працівника, зберігання і звільнення лікарських 

засобів, а також знання наказів, що регулюють 

правила виписування рецептів [1]. 

Впровадження правової складової 

досягається шляхом призначення рецептів під 

час практичних занять і під час проведення 

підсумкового контролю, а також шляхом 

підготовки та захисту студентів самостійної 

роботи над правами пацієнта та обов'язків 

провізору, з подальшим груповим обговоренням 

[1]. Компетентність безперервного навчання, 

самовдосконалення та розвитку формується у 

студентів через свою роботу. Самонавчання 

передбачає використання сучасних методів 

дослідження, комп'ютерних технологій, збору 

інформації, обробки та аналізу, самостійний 

пошук інформації освітньої, довідкової та наукової 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/17_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F
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літератури, нормативних актів, інтернет-ресурси 

та критичну оцінку отриманих даних [2, 3]. 

При формуванні цієї компетенції студенти 

виконують складні форми CРС, роблять крос-

ворди, виконують презентації та виступають з 

доповідями. На кафедрі фармакології згідно з 

методологією викладання, оскільки зміню-

ються підходи до оцінки результатів навчання, 

коли оцінюються не тільки знання, але й рі-

вень професійної компетентності, ми розроби-

ли критерії оцінки компетенцій на основі 

принципів, розроблених і затверджених ПВНЗ 

КМУ. Оцінка знань і навичок студентів 

здійснюється різними методами, їх вибір 

залежить від завдань дисципліни, теми занять. 

Для оцінки когнітивної компетентності вико-

ристовуються такі методи оцінки: щоденне 

спостереження за учбовою роботою студентів, 

усне опитування, яке є досить ефективним і 

найпоширенішим методом перевірки знань 

студентів. Однак, цей метод відносно трудо-

місткий і дозволяє перевірити знання невели-

кої кількості студентів під час занять. Тому 

використовуються різні його модифікації: 

фронтальне, ущільнене, а також письмове 

опитування, яке включає в себе завдання в 

тестовій формі і дозволяє оцінити всіх 

студентів на одному занятті. 

Модифікацієй усного опитування також є 

оцінювання студентів і виставлення балу за 

заняття [4]. Операційна компетентність оціню-

ється в письмовій формі, призначаючи рецеп-

ти, визначив групову приналежність, основні 

фармакологічні ефекти, показання до застосу-

вання і побічні ефекти. Ця компетенція для 

студентів фармацевтичного факультету також 

передбачає аналіз і корекцію рецептур, визна-

чення разової та добової дози, консультацію 

для лікаря і пацієнта, заміну лікарських засобів, 

знання синонімів. 

Комунікативний компонент оцінюється на 

підсумковому контролі, відповідно до критеріїв, 

відображених у рекомендаційному списку 

перевірки, складений на основі специфіки 

спеціальності. Оцінка компетенції безперервної 

освіти включає: написання есе, рефератів, 

підготовка презентацій, складання тестових 

завдань, таблиць, призначення рецептів з 

аналізом і проведення за графіком прийому СРС. 

Контроль юридичної компетенції здійсню-

ється в тестовій формі, яка включає в собі 

питання про накази, що регулюють правила 

виписування рецептів та володіння норматив-

но-правової бази з прав пацієнта та обов'язки 

провізора. Результати формування реалізова-

них компетенцій в фармакології у студентів 

фармацевтичного факультету оцінюються на 

підсумковому контролі, який включає в себе 2 

етапи: 1 етап - тестовий контроль для визна-

чення когнітивної, правової компетенції, 2 

етап - оцінка практичних навичок, а також 

комунікативної компетентності. Таким чином, 

запровадження компетентнісного підходу до 

освіти дає можливість досягти якісно нового 

рівня медичної освіти.  Впровадження компе-

тентісного підходу в професійній освіті буде 

сприяти підготовці кваліфікованого, конкурен-

тоспроможного на ринку праці фахівця, 

здатного ефективно працювати за спеціаль-

ністю на рівні світових стандартів, готових до 

постійного професійного зростання, соціальної 

та професійної мобільності. 

Результати дослідження 

Було проведено анкетування серед 100 

студентів ПВНЗ КМУ, які проходили диципліну 

фармакологія, 75 % студентів схвалили навчан-

ня з використанням слайдів в програмі Power 

Point для кращого розуміння складних концеп-

цій, 25 % студентів вважають менш ефективним 

засвоєння матеріалу під час відвідування лекцій 

через втрату уваги і великої кількості інформації 

за короткий проміжок часу. Незалежно від 

використаного методу 98 % студентів відповіли, 

що будь-які наочні засоби значно збільшують їх 

концентрацію уваги і викликають зацікавленість 

під час заняття. З студентами було проведено 

заняття з використанням ігрової форми навчання, 

65 % студентів підтримали, що це є активною 

формою навчання і допомагає краще засвоїти 

матеріал, також майбутнім провізорам це дає 

змогу навчитися вести гідно бесіду з пацієнтом і 

давати рекомендації і вірно призначати 

лікування і виписувати рецепти.   

Під час анкетування було поставлено запи-

тання про мобільне голосування після лекції 

для зрозуміння про засвоєність матеріалу, 10 

% відсотків утрималися від відповіді, 20 % 

вважають це недоцільним, бо це не практичне 

заняття і відповіді не оцінюються за певною 

шкалою, і 70 % студентів вважають це ефек-

тивною системою освіти. З свого особистого 

досвіду можна сказати, що ефективним спосо-

бом привертання уваги студентів є спеціальне 

вимушене припущення помилки під час 
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практичного заняття чи лекції, більш уважні 

слухачі без ускладнень знаходять помилку. 

Висновки 

Проведене дослідження дозволяє 

стверджувати, що для покращення успішного 

вивчення дисципліни треба персонально 

визначитися з теоретичним підходом, який 

найкраще дозволятиме кожному викладачеві 

розробити власну поведінку і методику 

викладання, яка найбільше задовольнятиме 

практичні потреби студентів у навчальному 

процесі, який пропонує вищий заклад освіти. 

Найважливішою характеристикою компетенції 

випускника вищої школи є досвід розвитку 

здібностей, що інтегрують суб'єктивні 

особистісні та індивідуальні якості людини, 

необхідні для його ефективної професійної 

діяльності, треба пам’ятати, що завдання 

педагога вірно спрямовувати своїх учнів.  

Освіта – явище гнучке, змінне, непостійне, яке 

повинно постійно удосконалюватися відповідно 

до вимог швидкозмінного суспільства. 
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Волошина Н.Н. 

СОВРЕМЕННЫЙ И КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В ФОРМИРОВАНИИ ПРЕПОДАВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФАРМАКОЛОГИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА.  
В статье обсуждаются актуальные проблемы в предоставлении качественных услуг высшего образования с привлечением 

будущих специалистов фармацевтов к процессу учёбы согласно современных требований и реализации принципа непрерывного 

образования с внедрением грамотного подхода при преподавании дисциплины фармакология по специальности "Фармация". 

Рассмотрен ряд вопросов относительно основных компетенций и их формирования у студентов-провизоров при изучении 

фармакологии, изложены методы оценки компетенций в высшей школе, учитывая специфику профессии. Определены 

интеграционные составляющие в науке и образовании. Отображены результаты исследования методов проведения занятий у 

будущих специалистов медицинских заведений. Изучены методы контроля знаний и избрано наиболее эффективный метод 

контроля оценивания студентов высшего учебного заведения. Выявлен самый эффективный способ преподавания с точки зрения 

студентов-медиков и проанализированы их преимущества относительно разных педагогических методик.  

Ключевые слова: фармакология, компетенция, оценка, контроль, непрерывное образование, высшая школа. 

 

Voloshyna N.N. 

MODERN AND COMPETENCY APPROACH IN FORMATION OF TEACHING THE DISCIPLINE OF PHARMACOLOGY 

FOR STUDENTS OF THE PHARMACY FACULTY. 

The article discusses current issues in providing high-quality higher education services with the involvement of future pharmacists in the 

learning process according to modern requirements and the implementation of the principle of continuous education with the introduction of a 

competent approach to teaching pharmacology in Pharmacy.  A number of questions concerning the basic competencies and their formation in 

students-pharmacists in the study of pharmacology and methods of assessment of competencies in higher education, taking into account the 

specifics of the profession.  Integration components in science and education are determined.  The results of the research of methods of 

conducting classes for future specialists of medical institutions are reflected.  The methods of knowledge control have been studied and the most 

effective method of control of assessment of students of higher educational institution has been chosen.  The most effective way of teaching from 

the point of view of medical students is revealed and their advantages concerning various pedagogical means are analyzed. 

Key words: pharmacology, competency, estimation, control, continuous education, higher school. 

 

https://drive.google.com/open?id=0B0kHwvQLtSb5dDNWTDdNcE5mNnc

