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Застосування фреймового підходу при вивченні фармакології 

сприяє систематизації та упорядкуванню набутих знань, збільшує 

обсяг пам’яті та швидкість запам’ятовування, надає студентам 

чітку орієнтацію на розвиток цілісних уявлень про об’єкт, що 

вивчається, сприяє виділенню базових елементів знань, а також 

удосконалює загальноосвітні вміння студентів, такі як аналіз, 

синтез, узагальнення, виділення головного та надає розуміння 

важливості інтеграції знань з різних дисциплін. 
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2. Колодочка Татьяна Николаевна. Фреймовое обучение как 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ЯКІСНОГО ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІН 

ПІД ЧАС ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ  

ЗА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЮ  

ПРОГРАМОЮ ФАРМАЦІЯ 

 

Конкурентноспроможність будь-якої держави на світовому 

ринку та якість життя її населення напряму залежить від рівня 

професійної підготовки кадрів. Якісне викладання дисциплін  

в умовах дистанційного навчання стало одним із викликів 

сьогодення для педагогічного колективу коледжу. 

Основне завдання, яке стоїть перед закладом освіти – це 

провадження освітньої діяльності на високому рівні, з метою 

здобуття здобувачами освіти фахової передвищої освіти 
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загальних та фахових компетентностей за обраною освітньо-

професійною програмою. 

Зростання на ринку праці попиту на фармацевтичних праців- 

ників засвідчує, що процес професійної підготовки майбутніх 

фахівців повинен відповідати вимогам сучасності. Підготовка за 

освітньо-професійним ступенем фаховий молодший бакалавр за 

спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація передбачає 

здобуття студентами загальнокультурних та професійних умінь  

і знань, а також початкових навичок їх практичного застосування  

з метою виконання типових завдань, що передбачені для 

первинних посад у професійній діяльності. 

Міжнародне співтовариство визнає (правила ВООЗ GPP), що 

фармацевт не є продавцем, а в першу чергу носієм спеціалізова- 

них знань, радником лікаря і пацієнтом. Він повинен нада- 

вати інформаційно-консультаційні послуги населенню, що сприяє 

безпечному та ефективному використанню лікарських засобів, 

зниженню ризику побічних ефектів та небажаних лікарських 

взаємодій. Тому в освітньому процесі педагогічний колектив 

коледжу прагне сформувати професійну самосвідомість серед 

студентів, чітке розуміння значущості знань, отриманих в закладі 

освіти.  

На сьогоднішній день, у зв’язку з пандемією спричиненою 

захворюваністю на COVID-19 заклади освіти отримали новий 

етап розвитку сучасної освіти, а саме провадження очно-дистан- 

ційної форми навчання. Очна форма навчання реалізується за 

допомогою проведення практичних занять, семінарів, тренінгів, 

лекцій, роботи у групі тощо. Дистанційне навчання передбачає 

елементи як самостійного контролю здобувача освіти своєї 

освітньої траєкторії, часу, місця і темпу навчання так і поєднання 

досвіду навчання з викладачем онлайн. 

Дистанційне навчання – організація освітнього процесу (за 

дистанційною формою здобуття освіти або шляхом використання 

технологій дистанційного навчання в різних формах здобуття 

освіти) в умовах віддаленості один від одного його учасників та їх 

як правило опосередкованої взаємодії в освітньому середовищі, 

яке функціонує на базі сучасних освітніх, інформаційно-кому- 

нікаційних (цифрових) технологій.[1] 

Система дистанційного навчання стала незамінною частиною 

освітнього процесу як окремої форми навчання. 
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Дистанційна форма навчання вимагає додаткових знань та 

умінь від викладацького колективу. Викладач сьогодення має 

необхідність у нестандартності мислення, вміння адаптуватися до 

швидких змін умов життя, мати навички організації навчальної 

діяльності з використанням сучасних гаджетів.  

Дистанційна форма навчання викликала великий попит на 

програмні комплекси e-learning різного спрямування, що сприяло 

стрімкому розвитку індустрії з їх створення в усьому світі.  

З метою організації якісного викладання дисциплін та 

безперервності освітнього процесу під час дистанційного 

навчання в коледжі прийнято до виконання ряд ключових заходів, 

а саме: 

1) Приоритетною платформою для проведення занять 

дистанційно закладом освіти, обрано інтернет-платформу Zoom 

та Google Classroom; 

2) На web-сайті у відповідній вкладці «Дистанційне навчання» 

розміщуються лінки (посилання) на Zoom-конференції та доступ 

до Google Classroom з дисциплін, відповідно до розкладу занять; 

3) Заняття мають проводитись з дотриманням вимог 

академічної доброчесності[2]. 

Формою навчання здобувачів освіти дистанційно є асихронний 

та синхронний режим. 

Асинхронний режим – взаємодія між суб’єктами дистан- 

ційного навчання, під час якої учасники взаємодіють між собою із 

затримкою у часі, застосовуючи при цьому електронну пошту, 

форум, соціальні мережі тощо.[3] 

Синхронний режим – взаємодія між суб’єктами дистанційного 

навчання, під час якої всі учасники одночасно перебувають  

у веб-середовищі дистанційного навчання (чат, аудіо-, 

відеоконференції, соціальні мережі тощо).[3] 

Під час сихронного режиму дистанційного викладання 

дисциплін зручною формою є застосування Zoom-конференції, 

яка передбачає швидкий зворотний зв’язок між здобувачем освіти 

та викладачем, можливість відразу роз’яснити здобувачам освіти 

незрозумілі терміни та поняття, організувати групову активність; 

розвивати навички комунікації та колаборації; мотивувати до 

навчання під час спілкування. Zoom-конференція дає можли- 

вість викладачеві подати матеріал у вигляді презентації, 

використовувати інтерактивну дошку (наприклад Jamboard), 
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демонструвати відеоролики та елементи практичного заняття, 

отримувати зворотній зв’язок від здобувачів освіти у чаті. 

Асинхронний режим дає змогу поєднувати навчання з 

роботою, іншими заняттями; планувати власний режим засвоєння 

програм, так як навчальні матеріали доступні у будь-який час; 

сприяє розвитку вміння самостійно навчатися та організовувати 

власний час для навчання. 

Зручною платформою для проведення занять в асинхронному 

режимі є Google Classroom. Ця платформа дає можливість 

розмістити весь необхідний навчальний матеріал (лекції, мето- 

дичні рекомендації до практичних занять, самостійної роботи, 

презентації, навчальні відеофільми, тощо) в зручному для 

викладача та здобувачів освіти розташуванні. Google Classroom, 

дає можливість викладачеві оцінювати рівень засвоєного 

матеріалу здобувачами освіти шляхом проведення тестувань за 

допомогою Google-форм, також викладач має змогу виставляти 

оцінки за всі надіслані роботи. Здобувачі освіти, в свою чергу 

мають можливість спільного доступу до онлайн матеріалів, 

інтернет-посилань на основну та додаткову літературу, які 

сприяють вивченню навчальної теми під час самостійної роботи, 

а також вчасно отримати оцінювання рівня засвоєних знань  

з дисципліни. 

Мотивацією під час дистанційного викладання є такі 

інструменти як: встановлення часу на виконання завдання; 

концентрація уваги на завданнях, які не мають готової відповіді і 

її треба знайти із доступних джерел; застосування інструментів 

платформ таких як випадковий порядок тестових питань і 

варіантів відповідей на них та інші; надання навчального 

матеріалу різними способами (мультимедійні, текстові, аудіо, 

відео, презентації тощо). 

Використання мультимедійних технологій, інтерактивне 

навчання, моделювання різних ситуаційних задач підвищують 

зацікавленість студентів та пізнавальну мотивацію. Моделювання 

багатоступеневих ситуаційних задач сприяють кращому 

засвоєнню теоретичних знань, з їх застосуванням на практиці. 

Сервіси, які використовуються в коледжі для викладання 

дисциплін під час дистанційного навчання дозволяють 

здійснювати контроль якості освітнього процесу адміністрацією 

закладу освіти. 
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Темп і рівень процесу засвоєння та закріплення навчального 

матеріалу під час дистанційного навчання активізує самостійне 

планування занять студента, що є надзвичайно важливим для 

сучасного конкурентоспроможного фахівця.  

В умовах інформаційного насищення, швидкого старіння знань 

майбутній фахівець повинен бути готовий до їх самостійного 

оновлення. 

Дистанційне навчання передбачає розвиток уміння працювати 

з інформацією та працювати самостійно; проводити самоаналіз 

при якому студент стає власником ідеї. 

Дистанційне навчання дає здобувачам освіти навички мислити 

та аналізувати, і як результат готує їх до реального життя та 

побудови успішної кар’єри в здобутій професії, відкриває 

можливості навчання в будь-якому освітньому закладі світу.  

Отже, саме технології дистанційного навчання сприяють 

розвитку самостійної науково-пошукової діяльності, стимулю- 

ють одержання додаткових знань, що сприяє підготовці високо- 

професійних, конкурентоспроможних, соціально-орієнтованих 

фармацевтичних фахівців, які мають навички до безперервного 

професійного зростання, соціальної та професійної мобільності.  
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