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МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ З КУРСУ  
«КЛІНІЧНА ФАРМАКОЛОГІЯ» 

Бобирьов В.М., Дев’яткіна Т.О., Островська Г.Ю.,  Петрова Т.А., Капустянська А.А. 
Вищий державний навчальний заклад України  «Українська медична стоматологічна академія» 

Розглядаються питання якості методів контролю знань студентів циклових занять із предмета «Клінічна 
фармакологія». 
The questions on the quality of methods of control of students’ knowledge during cycle lessons on the subject "Clinical 
pharmacology" are considered in the article. 
Ключові слова: навчально-виховний процес, методи контролю знань, рейтингова система. 

Удосконалення системи вищої медичної освіти України має забезпечити інтеграцію країни у світовий освітян-
ський і науковий простір та посилити конкурентоспроможність лікарів України. Це потребує зближення з системою 
якості міжнародного навчання, інтеграції національної освіти й актуалізує реформування сучасної додипломної та 
післядипломної підготовки лікарів [4; 5]. 

Вимоги до якості підготовки спеціалістів передбачають організацію науково обґрунтованої системи контролю 
знань у вищому навчальному закладі. Основні функції оцінювання студентів такі: контролююча, навчальна, 
діагностуюча, стимулююча і виховна, які реалізуються під час навчальної діяльності студента, контроль якої має 
велике значення методичного і практичного характеру [ 5 ]. 

Організація навчального процесу з курсу «Клінічна фармакологія» поєднує і вивчення тематичного плану 
робочої програми, й узагальнення практичних аспектів знань. Максимальна спрямованість дисципліни на 
підготовку кваліфікованого спеціаліста і формування в нього навичок раціонального застосування лікарських 
засобів робить предмет з’єднувальним ланцюгом теоретичних і клінічних дисциплін, тобто має міжпредметний 
характер. Головні принципи викладання дисципліни: підсилення в студента мотивації до навчально-пізнавального 
процесу, створення здорової конкуренції в засвоєнні матеріалу та розробки об’єктивних критеріїв контролю якості 
практичної підготовки [ 1; 2; 3 ]. 

З методологічної точки зору програма підготовки студентів із клінічної фармакології має базуватися на прин-
ципах доказової медицини, оскільки цілями фармакотерапії є лікування хворих, профілактика ускладнень і надан-
ня невідкладної допомоги. Клінічна фармакологія мусить мати науково обґрунтовану методологію проведення 
практичного заняття і відповідний контроль знань студентів [ 2; 3 ]. 

Проведення циклових занять із предмета передбачає різні види діяльності студентів і контролюється на прак-
тичних заняттях відповідно до конкретних цілей. Застосовуються такі засоби контролю рівня підготовки студентів: 
проведення тестових контролів (вхідного, вихідного рівнів знань), розв’язування ситуаційних і типових задач, опи-
тування студентів, проведення відкритих дискусій, робота з комп’ютерними тестами. 

З метою інтенсифікації навчального процесу, систематичності засвоєння навчального матеріалу, встановлення 
зворотного зв’язку з кожним студентом, своєчасного контролю і корегування навчально-виховного процесу, 
підвищення мотивації, зменшення пропусків занять, посилення відповідальності студентів за результати навчальної 
діяльності успішність кожного студента з клінічної фармакології оцінюється за рейтинговою системою [4]. 

Поточний контроль знань студентів проводиться на кожному практичному занятті згідно з конкретними цілями 
теми та під час індивідуальної роботи викладача зі студентами за темами, які виносяться для самостійного опра-
цювання. Оцінюючи рівень підготовки, викладачі кафедри приділяють особливу увагу таким видам роботи 
студентів: виписуванню рецептів на лікарські засоби, розв’язуванню ситуаційних задач, складанню алгоритму 
клініко-фармакологічної характеристики лікарських засобів і використанню мультимедійних презентацій. 

Зважаючи на багаторічний навчально-методичний досвід роботи, вважаємо позитивним такий вид роботи 
студентів як захист протоколу дослідження ефективності та безпеки застосування лікарських засобів за даними 
курації хворих, який дає можливість викладачу ефективніше оцінити навчально-дослідну роботу кожного студен-
та. Протокол запропонований на основі досвіду кафедри фармакології Національного медичного університету 
імені О.О. Богомольця й адаптований до вимог часу колективом опорної кафедри клінічної фармакології 
Харківського національного медичного університету. Використовуючи запропоновану схему протоколу, студент 
складає найефективнішу і безпечну програму фармакотерапії, кожне положення якої він захищає і доводить як 
оптимальне. Для виконання цієї підсумкової роботи студентами великого значення набуває консультативна до-
помога викладача. 

Кожний студент отримує форму протоколу, яку заповнює під час роботи з хворим у позааудиторний час. Він 
самостійно встановлює діагноз, призначає план лікування, надає характеристику призначених препаратів, а також 
обґрунтовує вибір ліків, оцінює безпеку використовуваних засобів та їх можливу взаємодію. Окрім «Протоколу 
дослідження ефективності та безпеки застосування лікарських засобів», студентам пропонується заповнення кар-
ти-повідомлення про побічні реакції або відсутність ефекту за клінічного використання лікарських засобів. 

Упровадження у вищій медичній школі кредитно-трансферної системи позначається на методиці викладання 
дисципліни «Клінічна фармакологія». Відповідно до положення «Про організацію навчального процесу у вищих 
навчальних закладах» самостійна робота студента стала основним засобом засвоєння студентом навчального 
матеріалу в час, вільний від обов’язкових навчальних занять, і може становити від 15% до 55% навчального 
матеріалу. Оцінювання самостійної роботи студентів із курсу клінічної фармакології, яка передбачена в темі по-
ряд з аудиторною роботою, здійснюється під час поточного контролю теми на відповідному аудиторному занятті. 
Оцінювання тем, які виносяться лише на самостійну роботу і не входять до тем аудиторних навчальних занять, 
контролюється на підсумковому занятті. Оцінка успішності з дисципліни рейтингова і виставляється за 200-
бальною шкалою як середня арифметична оцінка засвоєння відповідного модуля і має визначення за шкалою, 
прийнятою в Україні. 
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Вищезазначене свідчить, що поряд із упровадженням у педагогічний процес інноваційних методів навчання 
(навчальні мультимедійні програми, комп’ютерні слайд-фільми, комп’ютерні тестові завдання та ін.) однією з го-
ловних умов удосконалення навчально-виховного процесу є систематичне отримання викладачем об’єктивної 
інформації про засвоєння знань студентів. 
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ОПТИМІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ОСВІТИ У ВДНЗУ  
"УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ" 

Бобирьова Л. Є., Дворник І. Л., Муравльова О. В., Шаєнко З. О., Попруга А. О. 
Вищий державний навчальний заклад України  "Українська медична стоматологічна академія" 

Реалізація функцій системи управління якістю здійснюється через моніторинг якості, обробку отриманих ре-
зультатів та кроки для її поліпшення. Представлено один зі способів управління якістю освіти, яка містить 
підсистему оцінки якості надання освітніх послуг і результату, що покращує процес підготовки фахівців. 
The implementation of the functions of the quality management system is carried out through monitoring quality, process-
ing of the results and steps to improve it. One of the ways to manage the quality of education, which includes subsystem 
of assessment of the quality of educational services and a result that improves the training of specialists is presented. 
Ключові слова: вища освіта, контроль якості освіти, оцінка. 

У сучасному світі термін "якість" наявний в усіх сферах діяльності. Якість стала ключовою проблемою в про-
мисловості, медицині, торгівлі, сфері транспорту, сфері обслуговування тощо. Не обійшло це поняття й освіту як 
одну з найважливіших сторін соціального життя суспільства [1]. 

Модель управління якістю вищої освіти, заснована на зазначеному стандарті, припускає встановлення вимог 
зацікавлених сторін до якості надання послуг, створення діючих інструментів удосконалення діяльності та конт-
ролю [2]. 

Проблеми освіти вивчали О. І. Волков, Л. М. Віткін, Г. І. Хімічева, А. С. Зенкін, І. Є. Булах, О. П. Волосовець та ін. 
А. І. Чміль конкретизує принципи, закладені в міжнародних стандартах та використовуються при розробці сис-

теми управління якістю освіти. До них належать орієнтація на споживачів (студентів і слухачів); підвищення ролі 
керівництва в системі управління якістю освіти; залучення педагогічних працівників у функціонування системи 
управління якістю з підвищенням їхньої відповідальності й зацікавленості результатами своєї діяльності; процес-
ний підхід, що передбачає управління освітніми структурами як бізнес-процесами; системний підхід, що враховує 
взаємозв’язок і взаємовплив підсистем вищої школи для досягнення вищої ефективності та результативності; по-
стійне поліпшення з упровадженням прогресивних методів і технологій як мета організації; прийняття рішень на 
основі безсумнівних фактів та інформації [5]. 

Забезпечення якості освіти – одна з головних умов мобільності, сумісності та привабливості системи вищої 
освіти будь-якої країни, головна складова престижу вишу. Принцип інституційної автономії передбачає, що ос-
новна відповідальність за забезпечення якості лежить на вишах. У світовій практиці застосовуються різні підходи 
в оцінюванні якості роботи університетів та академій: репутаційний (на основі експертних оцінок), результативний 
(за об'єктивними показниками) і загальний.  

Репутаційний підхід використовує експертний механізм оцінки професійних освітніх програм і навчальних за-
кладів у цілому. Підґрунтя результативного підходу – це вимірювання кількісних показників діяльності вищого на-
вчального закладу. Загальний підхід базується на принципах загального менеджменту якості та вимогах до сис-
тем менеджменту якості з боку ISO [3]. 

Система управління якістю поєднує такі компоненти: структура організації, обов’язки, процедури, процеси і ре-
сурси, необхідні для здійснення управління якістю. Управління якістю як частина всього управління організацією 
містить у собі політику та цілі якості, планування, управління, забезпечення і поліпшення якості.  

Мета створення системи управління якістю в галузі освіти полягає в упорядкуванні елементів, структури та 
функцій системи освіти; підвищенні якості освіти на всіх рівнях; забезпеченні сумісництва з освітніми системами 
інших країн; захисті інтересів учасників освітнього процесу тощо. 

Перераховані цілі можуть бути досягнуті за умов вирішення багатьох завдань, а саме: визначення основних 
вимог до змісту і процесу освіти та управління освітою на всіх рівнях; забезпечення об’єктивної оцінки якості на-
вчання, знань, умінь, навичок і здібностей тих, хто навчається, на всіх етапах; визначення оптимальних вимог до 
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