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У процесі адаптації студентів Вищого державного навчального закладу України “УМСА” до кредитно-модульної системи навчан
ня важливою складовою, що полегшує засвоєння основних питань з патоморфології, є самостійна підготовка з урахуванням міжпредмет- 
ного зв’язку, розуміння і аналізу ключових моментів патології та, разом із цим, полегшує процес підготовки до ліцензійного іспиту 
•‘Крок F .

In the process of adaptation of students of Higher State Educational Establishments of Ukraine (UMSA) to the credit-modular system of 
studies an important constituent, which facilitates mastering of basic questions from pathomorphology there is independent preparation taking 
into account intersubject connection, understanding and analysis of key moments of pathology and facilitates the process of preparation to the
licensed examination Step 1.

Вступ. Згідно організації навчання на засадах Болонського процесу самостійна робота студентів займає провідне місце 
у вивченні дисциплін.

Досвід впровадження кредитно-модульної системи навчання з патоморфології впродовж п ’яти років виявив окремі 
негативні риси в навчанні студентів. Це, перш за все, намагання за даним методом механічно сприймати патологію, безвідпо
відальність у проведенні клініко-анатомічного аналізу і з ’ясуванню прогнозу захворювання.

Процеси пізнання і самовиховання неможливі без власної діяльності студента, без набуття практичного власного 
досвіду клініко-анатомічного аналізу, разом з тим є необхідною життєвою потребою. Адже без цього всього не може бути і 
повноцінної сучасної освіти.

В комплексі заходів, направлених на оптимізацію навчального процесу згідно кредитно-модульної системи на кафедрі 
патоморфології велика увага приділяється активній власній діяльності студентів при засвоєнні основ патології людини.

Основна частина. Одним із головних в цьому комплексі є метод проведення практичних занять, що передбачає активну 
власну діяльність студентів по засвоєнню практичних навичок та індивідуальний контроль з боку викладача.

Разом із тим, кожен спосіб навчання, за В.А.Сухомлинським, має свої особливості. Такою особливістю на кафедрі 
патоморфології є вивчення спеціальної патологічної анатомії хвороб людини.

В цьому аспекті заслуговує уваги, як наш досвід так і досвід зарубіжної вищої школи, деяких технічних вузів країни в 
плані викладання дисципліни за блоками знань. Ми продовжили використання принципів рейтингової системи навчання зі 
спеціальної патологічної анатомії за розділами: серцево-судинні захворювання; захворювання шлунково-кишкового тракту; 
інфекційні захворювання та хвороби легень; захворювання зубо-щелепної системи; хвороби пре- та постнатального періо
ду, захворювання чоловічих та жіночих статевих органів.

За вищезазначеними блоками перспективним напрямком організації та проведення самостійної роботи студентів 
вважаємо створення монотематичних учбових кімнат. В кожній з них є набір тематичних макропрепаратів, мікропрепаратів, 
таблиць та стендів, методичних розробок для аудиторної самостійної роботи, тестові завдання, та змістовий контроль.

При цьому, особливістю блокових знань є те, що на практичних заняттях відбувається усний контроль знань студентів за 
горизонталлю (анатомія людини, гістологія і ембріологія, фізіологія, біохімія) та за вертикаллю -  із залученням клінічної 
біохімії, пропедевтики внутрішніх хвороб, пропедевтичної стоматології, внутрішніх хвороб, так і письмовий

При такій блоковій системі навчання відбувається комплексне вивчення теоретичних, практичних і пропедевтичних 
Розділів медицини. Ця система навчання сприяє клініко-анатомічному мисленню студентів при вирішенні поставленої про
блеми у вигляді інтегрованого завдання.

Разом із цим для медичного і стоматологічного факультетів із метою покращення вивчення патоморфології за кредит
но-модульною системою навчання колективом кафедри розроблені мікролекції для самостійної підготовки студентів до 
практичних занять. З метою оптимізації викладання співробітниками кафедри створена нова методична документація, а 
саме мікролекції зі спеціальної патоморфології. Останні забезпечують можливість навчання за кредитно-модульною систе
мою та орієнтовані на уніфікацію викладання дисципліни, сприяють розвитку клініко-анатомічного мислення студентів. Дані 
лекції підкреслюють значимість знань, набутих на попередніх кафедрах (зокрема анатомії, гістології, біохімії) а також містять 
с̂лючові слова (за темами). Тобто, метою даного навчального посібника є проведення не лише міжпредметної інтеграції, але 

1 Додаткова підготовка до атестації студентів з Крокі.
Особливо важливим акцентом є повторення засвоєного матеріалу, що забезпечує краще розуміння ланцюгів патоге

незу.
Інноваційний підхід до викладання патоморфології забезпечує необхідний рівень не лише теоретичних знань, а й 

Практичних навичок, що є важливою складовою для інтерпретації клініко-анатомічного діагнозу.
Висновок. Таким чином необхідно підкреслити, що хоча методи викладання та контролю, які застосовуються на ка

федрі патоморфології і намагаються бути ефективними, ми не розглядаємо їх сталими, завершеними, Тому, пропонуємо на
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патологічному факультетах залишити письмово-усний екзамен, який разом із тестами дав би змогу студеї 
,тися із фахівцями, професором кафедри і отримати підтримку в подальшому навчанні.

/атура
дія про систему оцінювання навчальної діяльності студентів при кредитно-модульній системі організації навчального процес 

Ж / М ,  2005.
лаз МОЗ України від 22.03.2004 №148 «Про заходи щодо реалізації положень Болонської декларації в системі вищої медичної: 

фармацевтичної освіти»
Наказ Президента України від 17.02.2004 року' № 199/ 2004 «Про заходи щодо вдосконалення системи вищої освіти України».

4. Пидаев А.В., Передерий В.Г. «Болонский процесс в Европе. Что это такое и нужен ли он Украине? Возможна ли интеграшн 
медицинского образования Украины в Европейское образовательное пространство?» Одеса: Одес.шс. мед. университет, 2004.

5. Стругав АЛ., Серов В.В. Патологічна анатомія / Пер. з рос. мови 4-го вид., стереотипне вид. -  Харків: Факт, 2004, С. 864.

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ПРОВІЗОРІВ КЛІНІЧНИХ В УКРАЇНІ
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Арсенал лікарських препаратів на фармацевтичному ринку України невпинно зростає переважно за рахунок готових 
лікарських форм як вітчизняних, так і зарубіжних фармацевтичних фірм. Відійшов у минуле дефіцит ліків, однак, з’явилася 
інша проблема -  значний розрив між величезною кількістю лікарських препаратів і можливостями лікаря щодо раціонально
го їх призначення. Це може призвести до зниження ефективності лікарської допомоги, а тому потребує значно ширшого 
залучення до консультативної роботи фармацевтичних фахівців, здійснення ними фармацевтичної опіки.

Для забезпечення плідної й ефективної співпраці між лікарем та пацієнтом однією з найбільш потрібних у сучасних 
умовах спеціальностей є «Клінічна фармація». Вперше підготовку спеціалістів за цим напрямком -  провізорів клінічних в 
Україні розпочато у 1999 р. в Національному фармацевтичному університеті (м. Харків). У Буковинському державному 
медичному університеті (БДМУ) підготовка фахівців спеціальності «Клінічна фармація» здійснюється з 2001 року. За цей час 
у БДМУ відбулося 5 випусків і диплом провізора клінічного отримали 325 випускників.

Випускники спеціальності «Клінічна фармація», окрім спеціальних знань, володіють клініко-лабораторними та інстру
ментальними методами досліджень, вміють інтерпретувати результати обстежень та визначати схеми лікування хворих. 
Маючи грунтовні знання з фармакології, фармакокінетики, побічної дії ліків та клінічних дисциплін провізори клінічні мо
жуть прогнозувати й попереджувати фактори ризику побічної дії ліків, особливо при їх сумісному застосуванні, проводити 
моніторинг побічних ефектів препаратів та рекомендувати напрямки їх корекції. 29 березня 2002 р. наказом МОЗ України № 
117 посаду провізора клінічного внесено до державного класифікатора професій.

Провізори клінічні випускники БДМУ сьогодні працюють за спеціальністю в аптечних закладах, на кафедрах та в 
лікувально-профілактичних установах, представниками дистриб’юторських фірм та фармацевтичних заводів. Вони також 
можуть працювати в клініко-біохімічних лабораторіях, науково-дослідних установах медичного та фармацевтичного профі
лю, спеціалістами з клінічних досліджень, у сфері фармацевтичного бізнесу тощо. Посаду провізора клінічного як консуль
танта лікаря в питаннях фармакотерапії та індивідуального підходу до вибору лікарського препарату законодавчо передбаче
но у лікувально-профілактичних закладах (1 посада провізора клінічного на 300 ліжок). З 2010 року передбачено введення до 
штату закладів охорони здоров’я посади провізора клінічного для запровадження формулярної системи (наказ МОЗ України 
№ 529 від 22.07.2009 р.). У Чернівецькій області в багатопрофільних лікувальних закладах сьогодні працевлаштовано 6 про
візорів клінічних -  випускників БДМУ. Вони приймають участь в опрацюванні формулярів, дотриманні протоколів лікуван
ня, аналізують можливість взаємодії лікарських засобів при сумісному застосуванні, беруть участь у фармакоекономічних 
розрахунках вартості фармакотерапії, здійснюють моніторинг побічних реакцій при медичному застосуванні ліків, а також 
погоджену з лікарем фармацевтичну опіку. Однак, чіткі межі їх діяльності ще недостатньо визначені, як і правовий аспект 
етико-деонтологічних відносин між лікарем, провізором та пацієнтом.

На сьогодні найбільш дискусійним залишається питання щодо введення посади провізора клінічного до штату аптеки. 
Хоча, одним з основних завдань аптеки на даний час є проведення консультативно-інформаційної роботи. І саме провізор 
клінічний, який добре обізнаний з медициною та фармацією, є хорошим консультантом для хворих щодо умов раціонально
го застосування ліків, може кожному пацієнту, враховуючи його основні та супутні захворювання, грамотно порекоменду
вати ефективний, безпечний і водночас економічно доступний лікарський препарат, здійснити генеричну чи фармакотера- 
певтичну заміну.

Мабуть, не всі ще чітко усвідомлюють важливість та необхідність роботи провізора клінічного в сучасних умовах 
функціонування медичної та фармацевтичної галузі. Однак, вже сьогодні видно, що розвиток і законодавче закріплення 
статусу спеціальності «Клінічна фармація» як в лікувально-профілактичних, так і в аптечних закладах беззаперечно сприяти
ме покращанню якості раціональної фармакотерапії.
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