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Інтенсивне реформування сучасної медичної освіти в Україні актуалізує 

проблему підвищення якості підготовки майбутніх фармацевтів. Стратегічні 

зміни в фармацевтичній системі освіти потребують постійного пошуку нових 

організаційних форм та методів навчання і виховання. Головне завдання, що 

стоїть перед будь-яким закладом фахової передвищої освіти – це провадження 

освітньої діяльності на високому рівні. Формування цілісної та всебічно 

розвиненої особистості досягається в результаті комплексного навчання, 

базованого на інтеграційних принципах. Інтеграція – це  поєднання частин, 

елементів, компонентів, що існували окремо,  в єдине ціле, що супроводжується  

ускладненням та зміцненням зв’язків між ними. Тому застосування 

міждисциплінарної інтеграції має важливе значення під час підготовки 

майбутніх фармацевтів. [3] 

Фармацевтична галузь особливо потребує висококваліфікованих, 

компетентних спеціалістів, що володіють суміжними спеціальностями і здатні до 

самостійних дій, осмисленого аналізу та корекції своєї діяльності, можуть 

аналізувати та впроваджувати в своїй професійній діяльності постійно зростаючі 

обсяги інформації. Міждисциплінарний підхід до підготовки майбутніх 

фармацевтів під час викладання фахових дисциплін зумовлює необхідність 

відходу від традиційного навчального процесу. 

За ступенями інтеграції виділяють предметну (між об’єктами дослідження), 

проблемну (між методами дослідження), горизонтальну (у природничих науках) 

і вертикальну (між групами наук) інтеграцію. Важливою умовою створення 

цілісної системи знань є зв’язки між навчальними дисциплінами, адже вивчення 

жодної навчальної дисципліни  окремо не здатне сформувати професійну 

компетентність майбутнього фармацевта. Інтеграція навчального процесу у 

фахових медико-фармацевтичних закладах передбачає його побудову за 

принципом логічних узагальнень послідовності програмних дисциплін і 
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створення комплексів у навчанні. Необхідною умовою викладання навчальних 

дисциплін є така послідовність їх вивчення, коли знання однієї дисципліни 

стають фундаментом для вивчення іншої. Зв’язки між предметами, що 

викладаються,  сприяють швидшому засвоєнню, поглибленню, систематизації та 

закріпленню знань, також можливе створення інтегрованих програм, що 

дозволяють природньо комбінувати різні дисципліни та сприяють всебічному 

розвитку здобувачів освіти. Викладач закладу фахової передвищої освіти має 

володіти не тільки глибокими теоретичними знаннями «своєї» дисципліни, але й 

володіти необхідними знаннями та компетенцією в усіх галузях фармації. [2] 

На сьогодні необхідно інтегрувати вивчення таких дисциплін, як 

інформаційні технології та менеджмент та маркетинг у фармації. Внаслідок 

міждисциплінарного підходу до підготовки якісних спеціалістів при викладанні 

фахових дисциплін є висококваліфікований випускник, який здатен розв’язувати 

ситуаційні завдання у щоденній практиці, застосовуючи комплексний підхід, а 

саме використовує знання та вміння основних базових дисциплін, таких, як 

організація та економіка фармації, технологія ліків, фармакологія. 

фармакогнозія, фармацевтична хімія. Відпускаючи з аптеки лікарські засоби, 

фармацевт повинен: провести контроль правильності оформлення лікарської 

форми у прописі; при потребі здійснити заміну препарату відповідно вимог 

чинного законодавства; здійснити візуальний контроль якості, контроль при 

відпуску; здійснити усі етапи фармацевтичної опіки. [5] 

Професійна підготовка майбутніх фахівців у галузі фармації повинна бути 

спрямована на формування успішної діяльності на основі власного практичного 

досвіду, застосовувати знання при вирішенні завдань професійного характеру, 

умінь аналізувати, передбачати наслідки своєї професійної діяльності, адже вона 

надзвичайно специфічна. Окрім того, вона потребує високої професійної 

компетенції, відповідальності, та має велике психологічне навантаження. Саме 

від того, наскільки фармацевт зможе переконливо і доступно донести до пацієнта 

інформацію про дії та протипоказання лікарських препаратів, значною мірою 

буде залежати якість та ефективність процесу лікування.  Тому здобувачі освіти, 

як майбутні менеджери, повинні орієнтуватися і розуміти, що в сучасних умовах, 

коли спілкування людей стає більш інтенсивним та напруженим, виникає 

необхідність в оволодінні сучасними уміннями і навичками з попередження і 

вирішення конфліктів, а також розумінні структури і динаміки проблем, 

оволодінні механізмів прогнозування серйозних соціальних потрясінь, зниження 

їх гостроти, зміни забарвлення постійно-виникаючих суперечностей між 

людьми, від чого залежить успіх всієї справи. [3] 

Тому такі дисципліни, як основи менеджменту і маркетингу у фармації, 

фармацевтична етика та деонтологія, психологія спілкування – це супутні 

дисциплін і основні помічники для фахових дисциплін, в процесі 

міждисциплінарного підходу до професійної підготовки майбутніх фармацевтів 

та формування професійної компетентності випускників фахових медико-

фармацевтичних коледжів. [1] 
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Потребою сьогодення є також вивчення поряд з фаховими дисциплінами 

інформаційних технологій. Це пояснюється стрімким розвитком інформаційно-

комунікаційних технологій у всьому світі, враховуючи технологічні підходи до 

навчання, синтез знань на різних рівнях міждисциплінарної інтеграції, пошук у 

мережі Інтернет мультимедійних навчально-методичних матеріалів, 

використання інноваційних методів і засобів навчання, хмарних, мобільних, 

мультимедійних та ін. технологій у навчанні, інтеграція інформаційних ресурсів 

мережі Інтернет та електронних засобів навчання, створення електронних 

освітніх ресурсів на міждисциплінарній основі та ін. 

Фаховий медико-фармацевтичний коледж повинен готувати  

конкурентоспроможних фахівців, що професійно компетентні, легко 

адаптуються в новому колективі, орієнтуються в різних напрямах роботи 

фармацевтичного працівника, відкриті до сприйняття нових ідей та технологій. 

Тому одним із пріоритетних напрямків підготовки здобувачів освіти   

спеціальності 226 Фармація, промислова фармація є міждисциплінарний підхід, 

який в сьогоденні потребує удосконалення та сприяння вивченню в комплексі 

дисциплін.   
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