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функционирует интернет-сайт на котором размещены тематические планы и 

задания по всем тематическим разделам дисциплин «фармакология» и 

«клиническая фармакология». Обязательным элементом самостоятельной 

работы является также освоение принципов врачебной рецептуры, чему 

уделяется внимание на каждом практическом занятии данных предметов в 

течение всего периода обучения студентов на нашей кафедре. 

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов также основывается 

на интегрированном подходе к изучению предметов «фармакология» и 

«клиническая фармакология» в тесной связи с другими базовыми и 

фармацевтическими дисциплинами. В состав самостоятельной внеаудиторной 

работы студентов входит подготовка к каждому практическому занятию 

согласно с разработанными и опубликованными методическим рекомендациям. 

Результаты такой самостоятельной работы проверяются и оцениваются 

преподавателем на соответствующем тематическом занятии. Кроме того, 

студентам предлагается специальная тематика самостоятельных занятий по 

наиболее актуальным и важным вопросам, а также по дополнительным 

вопросам курса «фармакология» и «клиническая фармакология». Также 

поощряется работа студентов с литературой монографического и текущего 

характера, а также данными интернет ресурсов. Результаты самостоятельной 

внеаудиторной работы оформляются студентами в виде рефератов, докладов, а 

наилучшие из них выносятся на обсуждение в группы студенческого научного 

общества кафедры. Проведение занятий студенческого научного общества 

обеспечивается таким образом, что композиция докладов обуславливает 

освещение вопросов не только относительно фармакокинетики и 

фармакодинамики, но также затрагиваются и элементы фармакогностического 

и фармакохимического характера, что обуславливает обсуждение особенностей 

механизма действия и использования лекарственных веществ. 

Таким образом, объединение различных информационных элементов 

при изучении предметов «фармакология» и «клиническая фармакология» 

способствует повышению заинтересованности к обучению, обобщению 

представления студентов о наиболее важных вопросах изучаемых дисциплин и 

приводит к оптимальной организации их самостоятельной аудиторной и 

внеаудиторной работы, что немаловажно для профессионального 

формирования будущего врача. 
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Cучасна концепція навчання потребує застосування комбінації різних видів 

інформації: від традиційних до інноваційних. Педагогічні технології, що 

застосовуються при викладанні педіатрії, повинні сприяти засвоєнню контенту, 

забезпечити компетентність майбутнього спеціаліста з формуванням знань, 
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навиків,  вмінь. Основний принцип креативної освіти – це співпраця викладача і 

учня.  Одним з перспективних, на наш погляд, сучасних методів викладання 

педіатрії студентам 3 курсу, що навчаються за спеціальністю «лабораторна 

діагностика» є використання адаптивних технологій, метою яких є пристосування 

викладання матеріалу до рівня знань студентів.  Адаптивні технології 

передбачають побудову послідовності курсу викладання, інтелектуальний аналіз 

рішень  та підтримку у розв’язанні завдань на прикладах. 

Мета нашого дослідження: оцінка ефективності використання 

адаптивних технологій при вивчені педіатрії студентами 3 курсу, напряму 

підготовки «лабораторна діагностика». 

На початку вивчення педіатрії був проведений аналіз базового рівня 

підготовки студентів-лаборантів, викладання лекційного матеріалу 

проводилось з урахуванням необхідності засвоєння педіатрії з оцінкою 

результатів досліджень. На практичних заняттях використання адаптивних 

технологій сприяло створенню ефективних тестових завдань, які відповідали 

по складності рівню засвоєння контенту та дозволяли більш адекватно підійти 

до оцінки знань студентів. Адаптивна підтримка – метод, при якому 

вибираються найбільш сильні студенти, а потім завдання вирішується групою 

студентів під контролем викладача, дозволяв краще засвоїти знання та 

сформувати навики та вміння. 

Таким чином, успішне застосування адаптивних технологій дозволяло 

більш чітко оцінювати знання студентів, сприяло мотивації студентів до 

навчання, формуванню клінічного мислення при аналізі отриманих даних для 

встановлення діагнозу, оцінювання ефективності лікування в динаміці та 

передбачення прогнозу. 

 

УДК: 378.147 

АВТОМАТИЗАЦІЯ ПОБУДОВИ ДІАГРАМ ДЛЯ АНАЛІЗУ ПОТОЧНИХ 

І ПРОГНОЗОВАНИХ ПРОДАЖ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ 

Пєнкін Ю.М., Яценко Н.М. 

Національний фармацевтичний університет 

Ключові слова: інформаційні технології, автоматизація в MS Excel, 

діаграми. 

Вступ. Задачі, що пов’язані з масовими побудовами діаграм, 

зустрічаються надзвичайно часто для візуалізації даних продаж у багатьох 

сферах, у тому числі і у реалізації фармацевтичних препаратів. 

Мета: Розробка програм для автоматизації побудови діаграм засобами 

MS Excel-2013 та порівняння поточних і прогнозних продажів. 

Основна частина. За участі кафедри фармакоінформатики розроблено 

декілька програм, що повністю автоматизують процес створення та порівняння 

актуальних і прогнозних значень реалізації фармацевтичних препаратів за 

допомогою графіків. Програми (макроси) написано мовою Visual Basic for 

Application (VBA) і реалізовано у середовищі MS Excel-2013. 


