
системи (ECTS) буде сприяти досягненню стандартів ВИСОКОЇ • •
-овки лікарів і визначенню їхньої кваліфікації Н а сущ наТ еоб хф Х ьТ
формування системи ПІДГОТОВКИ лікарів із предмета “клінічна ф а р Х л о '
ля" стає дедалі актуальнішою у зв'язку з певними недоліками які вона
має. Реорганізація навчального процесу з переходом до кредитно
трансферної системи в першу чергу спрямована на збільшення кількості
годин для самостійної роботи студентів, тоді як сучасні навчальні плани з
клінічної фармакології характеризуються недостатністю таких годин Ура
ховуючи те. що провідною метою предмета є засвоєння принципів ефек
тивного та безпечного застосування лікарських засобів в умовах клінічної
практики, самостійна робота є однією з найважливіших сторін її виконан
ня. Опанування навичками вибору певного виду фармакотерапії (етіоло-
січної, патогенетичної, симптоматичної, комбінованої, ін.) біля ліжка хво
рого, врахування та запобігання небажаним ефектам ліків -  це основні
складові у процесі самостійної роботи та формуванні клінічного мислення
спеціаліста. На кафедрі також є багатолітній досвід використання в на
вчальному процесі протоколу з ефективності та безпеки використання
лікарських засобів, який складено на основі досвіду кафедр клінічної фа
рмакології медичної академії І.М.Сеченова та Національного державного
медичного університету ім. О.О.Богомольця. Використовуючи схему про
токолу, студент складає в письмовій формі найбільш ефективну та без
печну програму фармакотерапії, кожне положення якої він повинен захи
стити і довести як оптимальне. Важливим етапом цієї роботи є визначен
ня методів контролю ефективності ліків (клінічних, лабораторних, інстру
ментальних), які дозволяють виявити побічні ефекти та вказати заходи їх
профілактики. Приділення більшої уваги майбутнім спеціалістом само
стійній роботі дасть можливість опанувати необхідними практичними
вміннями, а також більш ефективно працювати із сучасною науковою
літературою. Нині викладанню клінічної фармакології в Українській меди
чній стоматологічній академії притаманні ефективні форми самостійної
роботи, подальший розвиток яких потребує реорганізації навчання на
принципах Болонського процесу.

ВИКЛАДАННЯ ЕНДОКРИНОЛОГІЇ В УМОВАХ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИ
СТЕМИ ТА ШКАЛИ ECTS

Л .Є .Б о б и р ь о в а , І .Л .  Д в о р н и к , В .І.К а т е р е н ч у к , О .В .М у р а в л ь о в а ,
Г .П . М а к с и м е н к о

Головним висновком роботи спеціальної комісії Управління з науки і
техніки США і Національного наукового фонду було те, що добробут нації
та обороноздатність країни визначаються не надрами і капіталом. Визна
чальним джерелом економічного зростання все більше стають знання, а
також індивідуальна і суспільна здатність їх використання, тобто носіями
та генераторами нових знань є вчені, конструктори, інженери, лікарі й
інші спеціалісти. Ураховуючи це, значимість країни в політичній, військо
вій та економічній сферах полягає в якості вищої освіти. Відразу ж у США
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були збільшені втричі асигнування на науку в університетах. У 1999 році
міністри освіти Європи підбили підсумок десятирічної роботи щодо реор
ганізації вищої освіти -  була проголошена Болонська декларація міністрів
освіти європейських країн Метою Болонського процесу є створення сис
теми порівнянних наукових ступенів; зміна системи підготовки з перехо
дом на два освітні рівні (бакалавр, магістр); розробка єдиної системи за
лікових одиниць (система ECTS), яка дозволяє забезпечити мобільність
студентів, викладачів та спеціалістів; гарантування якості освіти і ство
рення можливості конкуренції в різних країнах; розширення європейсько
го простору вищої освіти.

Базовими принципами єдиної системи кредитних одиниць оцінювання
(ECTS) є те, що один кредит складає 24-30 академічних годин, у свою
чергу академічний рік складається з 36-40 тижнів навчання. Залікова
одиниця охоплює всі види робіт студентів: аудиторну, самостійну, підго
товку до підсумкового контролю знань, участь у конференціях та науковій
роботі кафедр, написання статей, обглядів, доповідей на науково-
практичних конференціях лікарні, відділення і т.п.

Кожний вищий навчальний заклад України, який хоче працювати о сис
темі ECTS, повинен описати всі дисципліни навчального плану в заліко
вих одиницях, структурувати дисципліни за розділами -  модулями, опи
сати зрозумілу та прозору систему заходів контролю і системи оцінюван
ня якості. Внутрішня медицина вивчається з четвертого по шостий рік
навчання і скадається з 9 кредитів на четвертому, 1 2 u r дитів -  на
п'ятому та 15 кредитів -  на шостому році навчання. Ендокринологія ви
кладається на п'ятому році навчання, охоплює 2,4 кредити, що складає
72 години, з яких 36 годин виділяються на аудиторну підготовку та 36
годин -  на самостійну. Аудиторна підготовка майбутнього спеціаліста
складається з лекційного матеріалу та практичних занять. Оскільки зага
льною тенденцію Болонської декларації є різке збільшення самостійної
роботи студента, на кафедрі використовуються новітні технології навчан
ня, а саме: пакети ситуаційних задач із кожної теми, відеофільми: “Само
контроль у хворих на цукровий діабет”, “Реабілітація хворих на цукровий
діабет", комп'ютерні навчальні посібники: “Синдром діабетичної ступні",
“З проблем патології щитоподібної залози”. Модуль із ендокринології за
кінчується диференційним заліком, який охоплює комп'ютерний тестовий
контроль, перевірку практичних навичок біля ліжка хворого та теоретич
них знань.

Так, на нашу думку, можна впровадити нові форми організації навча
льного процесу з ендокринології в умовах кредитно-модульної системи та
шкали ECTS.
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