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ми, практичними навиками. Лекції читають викладачі ка-
федри у формі відео-конференцій або вебінарів. on-line 
консультації проводяться кожного тижня у четвер протя-
гом години викладачами кафедри згідно графіка. На сайті 
кафедри представлено методику виконання практичних 
навиків з дисципліни «клінічна фармація» з метою удо-
сконалення знань і навичок студентів для успішної здачі 
практичної частини державного іспиту з дисципліни «клі-
нічна фармація». До переліку практичних навиків входить 
алгоритм проведення серцево-легеневої реанімації, під-
шкірної і дом'язової ін'єкції, закладання мазі за повіку, за-
капування лікарського засобу в ніс, вуха, очі, зупинка ар-
теріальної, венозної, капілярної кровотечі, надання невід-
кладної допомоги при різних ступенях опіку, відморожен-
ня. На сайті кафедри показано формування наборів лікар-
ських препаратів для аптечок першої допомоги (домаш-
ньої, немовлят, автомобілістів, подорожей, військової, 
службових і офісних приміщень). 

Дистанційне навчання має особливе значення для під-
готовки студентів заочної форми навчання і забезпечує 
індивідуальний підхід до вивчення дисципліни "клінічна 
фармація". Надає широкий доступ до інформації, а також 

сприяє подальшому самостійному навчанню студента і 
постійному розвитку особистості.
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Вступ. Тенденції щодо приведення системи освіти 
України до сучасних міжнародних стандартів обумовлю-
ють звернення до міжнародного досвіду у викладенні пев-
них курсів, циклів та дисциплін у вищих навчальних за-
кладах.

Одним з найгострих питань у цьому контексті є ви-
кладання курсу з психіатрії. Політика Радянського Союзу 
щодо гіпердіагностики психічних розладів, використання 
психіатрії у якості карного інструменту та фактичної ізо-
льованості знань з психіатрії від передових світових на-
робок наклала певний відбиток на викладання курсу з пси-
хіатрії в Україні, що потребує видозмінення.

Мета дослідження: проаналізувати особливості сучас-
них тенденцій у викладанні курсу з психіатрії у різних ви-
щих медичних навчальних закладах світу з метою асимі-
ляції найбільш ефективних наробок.

Основна частина. Матеріали та методи дослідження. 
Контент-аналіз за темою дослідження, аналітичний метод.

Результати дослідження. Аналіз світових практик 
викладання курсу з психіатрії дозволив виділити їх певні 
напрямки та особливості в залежності від країни. Так, 
найбільш всебічно рієнтованою вважається система ви-
кладання курсу з психіатрії у Великій Британії, де домінує 
поєднання біопсихосоцаальної та біологічної моделей на-
дання психіатричної допомоги; з новітніх тенденцій є орі-
єнтація на психопрофілактику та раннє виявлення психіч-
ної патології [1]. Дослідниками з Великої Британії також 
зазначається, що залучення студентів вищих медичних 
навчальних закладів до програми OpenMinds – програми з 
розробки та сприяння програмі розповсюдження психіч-
ного здоров’я, проведення семінарів з психіатрії із школя-
рами, обумовлює вибір кар’єри, дозволяє підвищити мо-

тивацію до навчання та рівень засвоєння матеріалу серед 
студентів [2]. Цікавою наробкою є пропозиція британ-
ських та австралійських вчених щодо залучення компо-
ненту фізичної рухливості у проміжках між теоретичним 
викладанням матеріалу, що, за спостереженнями дослід-
ників, дозволяє досягти кращих показників у навчанні [3]. 
У США значна увага приділяється викладанню інклюзив-
ній психіатрії; домінує психотерапевтичне лікування над 
медикаментозною терапією. Перспективною наробкою у 
викладанні психіатрії у США вважається виконання сту-
дентами «спільних тестів»; командна робота, як зазнача-
ють автори наробки, викликає цілий ряд емоцій, що по-
силюють засвоєння матеріалу [4]. В Австралії, внаслідок 
наявності тенденції до збільшення поширеності психіч-
них розладів, відзначаються тенденції до розширення ме-
дичної школи в галузі психіатрії та залучення до учбового 
процесу передових знань з означеної патології, значна 
увага приділяється виявленню та диференційній діагнос-
тиці психічних розладів. Втім, стандартизовані програми 
з курсу психіатрії у країні видсутні, що вважається недо-
ліком [5]. У Об’єднаних Арабських Еміратах до курсу 
психіатрії обов’язково залучаються матеріали з психопро-
філактики стресу серед працівників медичної ланки; бо, 
як доводять дослідження у еміратах, подібна орієнтація 
навчальних програм є практично необхідною, зважаючи 
на доведену наявність високого рівеню стресу серед ме-
дичних працівників [6].

Висновки. Таким чином, передовими тенденціями у 
світі з викладання курсу з психіатрії є поєднання у рамках 
теоретичних основ курсу біопсихосоціальної та біологіч-
ної моделей; спрямованість навчання на раннє виявлення 
психічної патології, диференційну діагностику, психопро-
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філактику, в тому числі серед медичних працівників. З 
практичних наробок, орієнтованих на підвищення рівня 
засвоєння знань студентами, можна виділити впроваджен-
ня програми OpenMinds; застосування командної роботи у 
вигляді вирішення «спільних тестів»; додавання елемен-
тів фізичної рухливості у проміжках між теоретичним ви-
кладанням матеріалу.
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У наш час, враховуючи інтеграцію в Європейську сис-
тему освіти, особлива увага приділяється самостійній ро-
боті студентів. Це супроводжується збільшенням кількос-
ті годин для самопідготовки, зміною функцій викладача. 
Переважання ролі наставника, консультанта та контролю 
засвоєння дисципліни стало основними засадами його ді-
яльності. Результати контролю знань дозволяють виявити 
недостатню якість освоєння матеріалу, переважно відве-
деного на самопідготовку, що особливо проявляється при 
написанні студентами курсових робіт. 

Тому метою даної роботи є аналіз причин вищезазна-
ченої проблеми та пошук можливих способів покращення 
ситуації на прикладі викладання аптечної технології ліків. 
Матеріали і методи: аналіз літературних джерел, опиту-
вання студентів та викладачів.

За результатами дослідження опитувань було виявле-
но, що 35,6% студентів при підготовці до занять користу-
вались лише матеріалами лекцій та підручника з бібліоте-
ки, 23,4% окрім вищезгаданих джерел звертались також 
до репозитарію кафедри та інших джерел, 28,7% викорис-
товували лише дані з мережі інтернету, 12,3% обмежились 
теоретичним матеріалом, викладеним у методичних реко-
мендаціях. При цьому студенти недостатню увагу приді-
ляють якості інформації: не враховують дату розміщення, 
оновлення, нормативну документацію та посилання на 
джерело викладеного матеріалу. Особливо це стосується 
нормативних актів, які змінюються, або матеріал викладе-
ний за посиланнями на регуляторні документи інших кра-
їн. Стосовно засобів для покращення ефективності само-
стійного освоєння матеріалу студенти відмічали приклади 
вирішення ситуаційних задач, виконання завдань навчаль-

но-дослідницького напрямку, наочні демонстрації нави-
чок та вмінь мануального та теоретичного характеру.

Висновки. Зважаючи на всі виявлені аспекти доціль-
ним було б приділяти особливу увагу наявності у студен-
тів навичок ефективного пошуку інформації, досвіду ви-
користання онлайн бібліотек медичного профілю, а також 
акцентувати увагу на інструментах пошуку рекомендова-
них літературних джерел, сайтів, довідників, спеціалізова-
них наукових ресурсів тощо. Розширювати асортимент 
навчально-методичних електронних матеріалів на порта-
лах кафедри, призначати студентам окремі завдання з ви-
рішення тестових та ситуаційних задач.
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