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кіаді навчального закладу, змаганнях першокурсників, 
гуртожитків, «Бали аеробіки», Кубка ректора з футболу та 
футзалу;

 участь збірних команд з видів спорту в міських, об
ласних і національних змаганнях серед студентів вищих 
навчальних закладів IIIIV рівнів акредитації.

Висновки. Вищесказане дозволяє констатувати, що 
складовими сучасних технологій фізкультурнооздоровчої 
спрямованості в вищих медичних навчальних закладах є:

 профілактичні медичні огляди студентів;
 застосування вправ оздоровчої спрямованості в на

вчальному процесі з дисципліни «фізичне виховання і 
здоров’я»;

 навчальнотренувальна та змагальна діяльність сту
дентів, які є членами збірних команд вищого навчального 
закладу з видів спорту та участь студентів у спортивно
масових заходах.
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Вступ. При викладанні клінічних дисциплін для сту
дентівпровізорів, зокрема, предмету «Клінічна фармація» 
в сучасних умовах необхідно враховувати, що для підго
товки спеціалістівпровізорів з достатнім обсягом теоре
тичних знань та практичних навичок для проведення ра
зом із лікарем роботи із забезпечення максимально раціо
нальної лікарської терапії, і здійснення фармацевтичної 
опіки пацієнтів в аптеці, важливо враховувати досягнення 
в реформуванні медицини України, а саме, положення 
урядової програми “Доступні ліки”, яка стартувала в 
Україні у квітні 2017 року [1]. 

Основна частина. Студенти провізори мають усвідо
мити мету програми – забезпечити кожного громадянина 
України життєвонеобхідними лікарськими засобами, які 
покращать якість їхнього життя і зможуть запобігти ви
никненню ускладнень та передчасної смертності, ознайо
митись з переліком цих лікарських засобів. У вступному 
занятті вважаємо за необхідно довести до відома студентів 
особливості відбору лікарських засобів до переліку (лише 
ті лікарські засоби, міжнародна непатентована назва яких 

є у Національному переліку основних лікарських засобів), 
що ліки проходили відбір з урахуванням рівнів захворюва
ності населення, поширеності хвороб та смертності, до
казів порівняльної ефективності, безпеки та економічної 
доцільності лікарських засобів, а також галузевих стан
дартів у сфері охорони здоров'я та рівня фінансування ме
дичної допомоги. При викладанні відповідних розділів 
«Клінічної фармації» викладач має звернути увагу студен
тів не тільки на перелік засобів, включених у програму, а й 
підкреслити вже наявні результати її роботи. Так, на 4,2% 
у середньому знизилася кількість викликів швидкої допо
моги з підозрою на інсульт чи інфаркт, майже на 6% –з 
приступами бронхіальної астми [2].

Висновок. Отже, викладання клінічних дисциплін 
має бути динамічним і враховувати останні досягнення 
реформування медицини.
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Вступ. Серед тисяч ліків (в Україні зареєстровано по
над 8000 назв) важко назвати хоча б один, не здатний при
зводити до побічної дії. Зростання кількості ліків та полі
прагмазія неодмінно призводять до зростання ризику їх 
побічної дії. В умовах збільшення об’єму учбової інфор
мації і одночасно неможливості збільшення, особливо в 
вищих медичних навчальних закладах, учбових годин, 

гостро повстає питання забезпечення оптимальної органі
зації та інтенсифікації учбового процесу [1]. 

Основна частина. Лікар повинен знати не тільки осо
бливості системного впливу лікарських засобів на організм 
людини, але й оволодіти знаннями щодо побічної дії ліків і 
знати явища, що виникають при несумісності, повторному 
та комбінованому застосуванні лікарських засобів, можливі 
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ускладнення при їх використанні. З огляду не це кафедрою 
фармакології та медичної рецептури передбачено онлайн 
викладанні елективного курсу з побічної дії ліків. Для впро
вадження онлайнкурсу використовується платформа Open 
edX, розташована на віртуальному сервері хмари Azure. 

Впровадження онлайн курсів завдяки застосуванню 
мультидисциплінарного підходу висвітило такі його пере
ваги, як розвиток креативності, готовності до інновацій, 
розвиток навичок критичного мислення та розв’язання ви
нахідницьких задач, формування навичок активної кому
нікації, та ін. Однак головним є те, онлайн навчання не 
тільки поєднує технологічні, організаційні, матеріально
технічні ресурси та людський капітал, а й спонукає сту
дентів, завдяки застосуванню мультидисциплінарного 
підходу, перейти від вивчення дискретних фрагментів яви
ща до розуміння системної цілісності як об’єкту дослі
дження (чи професійного навчання), так і світу в цілому. 

Позитивним моментом є також можливість легкої пе
ревірки рівня засвоєння матеріалу студентами тестуван
ням безпосередньо після вивчення окремої теми. Дистан
ційна освіта розвиває у студентів ініціативність у отри
манні нової інформації, високу вмотивованість до її засво
єння; забезпечує психологічний комфорт та індивідуальну 
зацікавленість в отриманій інформації. Цьому сприяють і 
методики, що співвідносяться з домінуючими у студента 
наших часів когнітивними, комунікаційними і афективни
ми стилями і стратегіями [2].

Перспективним, на нашу думку, є використання у на
вчальному процесі опорної графіки та технологій май
ндмеппінгу [3]. З огляду на вище зазначене співробітники 

кафедр розробляють навчальнометодичні матеріали ви
користовуючи програми Microsoft Power Point, Microsoft 
Word, Mind Map. 

Для полегшення сприйняття матеріалу студентами 
медичних та фармацевтичних факультетів кафедрою під
готовлено підручник « Побічна дія ліків» («Side effects of 
drugs») на англійській мові та електронне видання 
«Working book in elective course Side effects of drugs».

Висновок. Впровадження в навчальний процес дис
танційного навчання, сучасних комп’ютерних технологій 
сприяє посиленню інтегруючої функції дисципліни «По
бічна дія ліків». В цілому, є вагомі докази, що свідчать про 
те, що онлайнове навчання є, принаймні, настільки ефек
тивним, як і традиційний формат. Онлайн навчання – це 
історія, яка ще пишеться, і як вона буде рухатись уперед, 
буде залежить від присутніх.
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Мета роботи – підвищити рівень теоретичної та прак
тичної підготовки студентів 6 курсу з дисципліни «вну
трішня медицина» шляхом застосування міждисциплінар
ної інтеграції, залучення студентів до практичної та само
стійної роботи з пацієнтами.

Основна частина. У статті наведені актуальні на сьо
годні проблеми теоретичної та практичної підготовки сту
дентів при вивченні циклу «внутрішня медицина» студен
тами 6го курсу навчання. Основним завданням професій
ного спрямування студентівмедиків на цьому етапі є фор
мування здатності самостійно та ефективно використову
вати знання в професійній діяльності. При плануванні 
практичних занять і створенні методичних рекомендацій 
для студентів 6го курсу увага приділяється теоретичним 
дисциплінам, зокрема патологічній фізіології, шляхом 
міждисциплінарної інтеграції. Адже, теоретикопрактич
ний підхід до навчання патофізіології сприяє формуванню 

клінічного мислення майбутніх лікарів, яке, в свою чергу, 
вдосконалюється на клінічних кафедрах, зокрема на «вну
трішній медицині». Одним з важливих етапів у навчанні 
студентів є самостійна робота, що дозволяє оптимально 
використовувати індивідуальні можливості студентів, 
сприяє поглибленню знань, вмінь, розвиває практичні на
вички, клінічне мислення, формує відповідальність, напо
легливість, організованість, спонукає до необхідності по
стійного поповнення та впровадження знань.

Висновок. Проблеми теоретичної та практичної під
готовки студентівмедиків при вивченні циклу «внутріш
ня медицина» на 6 курсі залишаються актуальними на да
ний час. Для їх вирішення необхідно застосовувати як ін
теграцію з теоретичними дисциплінами, так і безпосеред
ню роботу із хворим, коли самостійні спроби розв’язування 
клінічної ситуації в реальних умовах формують клінічне 
мислення, відповідальність, зацікавленість та розуміння 


