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shift and implementation of new standards of higher education in Ukraine.
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Вступ
В умовах провадження нової освітньої парадигми переходу від дії принципів ДСВО-1998 року до компеКлінічна та експериментальна патологія. 2017. Т.16, №3 (61)

тентнісного принципу нових стандартів вищої освіти
СВО-2016 - спеціальність "Клінічна фармація" змінюється на нову якісну складову здобуття вищої освіти за
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спеціальністю 226 "Фармація" і переходить у підготовку
фахівців професійної кваліфікації "Магістр фармації" зі
спеціалізацією у клінічній фармації (модель заміни
"спеціальності" на "спеціалізацію у спеціальності") [2].
ВДНЗ України "Буковинський державний медичний
університет" має великий досвід у підготовці провізорів
спеціальності "Клінічна фармація" на всіх її етапах, а
також у проведенні атестації випускників цієї спеціальності.
Попередні надбання та досвід підготовки фахівців
клінічних провізорів в університеті не може бути втрачений, лише адаптований та доповнений до нових умов
освітньої галузі при підготовці висококваліфікованих
фармацевтичних кадрів в Україні, що і стало метою
нашої роботи.
Основна частина
Відповідно до галузевих стандартів вищої фармацевтичної освіти та наказу МОЗ України від 08.07.2010
р. № 543, Положення про систему ліцензійних інтегрованих іспитів, затвердженого наказом МОЗ України від
14.08.98 р. № 251 атестація випускників спеціальності
"Клінічна фармація" включає стандартизований тестовий іспит (перший етап атестації) та випускні екзамени
і/(або) захист дипломної роботи (другий етап атестації)[3, 5].
Навчальним планом підготовки клінічних провізорів
передбачені п'ять випускних іспитів, які у ВДНЗ України "Буковинський державний медичний університет"
проводились за методикою практично-орієнтованих
іспитів в умовах максимально наближених до майбутньої практики провізорів [5].
Випускний іспит з фармацевтичної опіки з
клінічною фармакологією (ФОзКФ), як найбільш
"клінічний" з фармацевтичних інших дисциплін атестації, перевіряє готовність випускника здійснювати на
реальному об'єкті майбутньої професійної діяльності
(людині) або на моделі такого об'єкта (клінічне ситуаційне завдання, протоколи побічної дії лікарських засобів
тощо) виробничі функції, які неможливо оцінити методом стандартизованого тестування, а також визначає
можливість продовжити навчання в інтернатурі за
відповідним фахом [4].
Методика проведення випускного іспиту ФОзКФ
передбачає ІІ складові (частини) екзамену та дві процедури їх моніторингу:
- І частина (типові задачі та вміння - робота з хворим): контроль типових задач та вмінь, який передбачає
при безпосередньому контакті з хворим збирання
інформації про пацієнта: скарги, лікарський анамнез,
основні фізичні дослідження із подальшим заповненням протоколу практичної частини іспиту, до якого
входять розділи: 1) схема лікування пацієнта за вказаними трьома діагнозами (основний, ускладнення основного та супутній), 2) пропозиції щодо корекції схеми
фармакотерапії хворого у рамках фармацевтичної опіки лікаря та пацієнта, 3) виписування рецепту на
лікарський засіб зі схеми фармакотерапії з деталізацією
режиму прийому відповідно до індивідуальних особливостей хворого; 4) протокол побічної дії ліків; 5) вибір

засобів корекції побічної реакції (дії) лікарського засобу.
- IІ частина (виконання основних вмінь та навичок):
контроль основних вмінь та практичних навичок шляхом демонстрації вміння давати клініко-фармакологічну характеристику лікарських засобів різних груп, визначати критерії ефективності та безпеки лікарських засобів різних груп, проводити фармацевтичну опіку
хворих, визначати алгоритм діагностичного пошуку
клінічного провізора при різних нездужаннях та симптомах, здійснювати генеричну (терапевтичну) заміни
препаратів.
Оцінювання результатів іспиту за кредитно-трансферною системою організації навчального процесу
здійснюється згідно "Інструкції щодо оцінювання навчальної діяльності студентів в умовах впровадження
Європейської кредитно-трансферної системи організації навчального процесу" (лист МОЗ України від
15.02.2014 р. № 08.01-47/10395) [1] та розроблених випусковою кафедрою критеріїв оцінювання.
Форма залікових індивідуальних протоколів проведення та оцінювання виконання типових задач та умінь,
демонстрації основних умінь та навичок створена на
підставі наказу МОЗ України від 31.01.2005 № 53 "Про
затвердження Положення про організацію та порядок
проведення атестації студентів, які навчаються у вищих
навчальних закладах III-IV рівнів акредитації за напрямом підготовки "Медицина" [4].
На випускний іспит ФОзКФ винесені типові задачі та
вміння, виконання яких перевіряється під час першої
частини іспиту та оцінюється балами "1", "0,5" та "0"
(виконано, виконано не повністю, не виконано). Результати цієї перевірки заносяться до індивідуальних протоколів кожного студента за формою таблиці 1.
На випускний іспит ФОзКФ винесені основні вміння
та навички, демонстрація яких перевіряється під час
другої частини іспиту та оцінюється балами "1" та "0"
(виконано, не виконано). Результати такої перевірки заносяться до індивідуальних протоколів кожного студента за формою таблиці 2.
Результуючий бал за випускний іспит ФОзКФ визначається як середнє арифметичне балів першої (СА1)
і другої (СА2) частин іспиту, помножене на коефіцієнт
200, округлене до цілого значення. Бали за випускні іспити у 200-бальній шкалі конвертуються у чотирибальну
шкалу за встановленими Інструкцією критеріями.
Надалі деканат проводить ранжування за кількістю
балів, набраних з практично-орієнтованого іспиту з
присвоєнням оцінок ECTS "А", "В", "С", "D", "Е" для
усіх студентів одного курсу, які навчалися за однією
спеціальністю і успішно склали випускний іспит.
Адаптація методики випускного іспиту відповідно
до змін, які відбуваються у вищій освіті України полягає
в наступному:
1) контролю повинні підлягати не вміння чи навички, а результати навчання за вимогами Національної рамки кваліфікацій; на випускний іспит виносяться
тільки спеціальні (предметні, фахові) результати навчання, які можна перевірити, підібравши адекватні засоби
діагностики;
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Таблиця 2
Типові задачі та вміння, які підлягають контролю під час випускного іспиту з фармацевтичної опіки з
клінічною фармакологією
№
Типові задачі та вміння
К-сть балів
п/п
1.
Оцінка правильності та раціональності призначеної
схеми фармакотерапії хворого за вказаними трьома
діагнозами (основний, ускладнення основного та
супутній).
2.
Корекція існуючої схеми фармакотерапії хворого у
рамках фармацевтичної опіки лікаря та пацієнта.
3.
Виписка у рецептурній формі лікарського засобу зі
схеми фармакотерапії з деталізацією режиму прийому
відповідно до індивідуальних особливостей хворого.
4.
На підставі збору лікарського анамнезу визначення
побічної дії препаратів (анамнестичної, прогнозованої).
5.

Вибір засобів корекції побічної реакції (дії) лікарського
засобу

Разом:
Середнє значення (СА1) (сума балів/5):

Таблиця 2
Результаты двойного тестирования на НР-инфекцию
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Виконання основних вмінь та навичок:

К-сть
балів

Клініко-фармакологічна характеристика лікарських засобів
Визначення критеріїв ефективності та безпеки лікарських
засобів різних груп
Здійснення фармацевтичної опіки хворих
Визначення алгоритму діагностичного пошуку клінічного
провізора при різних нездужаннях та симптомах
Здійснення генеричної (терапевтичної) заміни препаратів

5.
Разом:
Середнє значення СА(2) (сума балів/5):

2) результати навчання, що перевіряються засобами діагностики, у т.ч. на випускному іспиті, визначають
вимоги до присудження кредитів, а загальна їх кількість
за увесь період навчання, визначають вимоги до отримання ступеня освіти;
3) отримані випускником знання, розуміння, навички та вміння по закінченні навчання перепрофільовуються у іншу систему понять та уявлень, формуючи
термінологічне поняття "набуті компетенції", які стають
основним об'єктом освітніх програм різних спеціальностей відповідно Закону України "Про Вищу освіту".
Об'єкторієнтоване навчання - основа змін парадигми у
вищій освіті, полягає у набутті особою, що навчається,
загальних та фахових (спеціальних) компетенцій, а
рівень їх демонстрації - у встановленні результатів навчання;
4) тобто, випускник повинен підійти до випускного
іспиту уже набувши фахові компетенції, які наразі позиціонуються як типові вміння і навички та основні
вміння і навички, та продемонструвати їх на рівні встановлених вимог до результатів навчання, якщо рівень
демонстрації недостатній, тоді випускник не досягнув
результату навчання і не набув достатніх фахових компетенцій, необхідних для провадження практичної
діяльності;
5) модель зміни методики полягає у формуванні
переліку фахових компетенцій відповідно до нових
стандартів вищої освіти 2016 року (освітньо-професійКлінічна та експериментальна патологія. 2017. Т.16, №3 (61)

них програм), а також у визначенні результатів навчання та їх засобів діагностики (кількість балів за один результат, рівня їх виконання - виконано, не виконано
тощо) та формування таблиці відповідності переліку
набутих фахових компетенцій та результатів навчання,
які контролюються під час випускного іспиту.
6) сама етапність методики, основні складові практично-орієнтованого випускного іспиту та процедури їх
моніторингу можуть використовуватись у подальшому для організації практично-орієнтованих випускних
іспитів у період впровадження нових стандартів освіти.
Висновок
Організація та навчально-методичне забезпечення
випускного практично-орієнтованого іспиту ФОзКФ
дозволяють контролювати основні професійні компетенції, якими повинні володіти фахівці спеціальності
"клінічна фармація" відповідно діючих галузевих стандартів освіти. У період впровадження нових стандартів
освіти сама етапність методики, основні складові випускного іспиту та процедури їх моніторингу можуть
використовуватись у подальшому для організації практично-орієнтованих випускних іспитів. Адаптація методики може полягати у формуванні переліку фахових
компетенцій відповідно до нових стандартів вищої освіти, а також у визначенні результатів навчання та їх засобів діагностики і формуванні таблиці відповідності
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переліку набутих фахових компетенцій та результатів
навчання, які підлягають контролю під час випускного
іспиту.
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