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ПЕРСПЕКТИВИ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ОСВІТИ ПРОВІЗОРІВ В
УКРАЇНІ
На сьогодні у фармацевтичній мережі України нараховують до 20107 аптек та
аптечних пунктів. В них працює до 48 тис. фахівців. Але лише близько 50% з них має
спеціальну фармацевтичну освіту. При цьому постійно зростає попит на лікарські
препарати, підвищується їх контроль та об’єми реалізації. Таким чином на перше місце в
Україні та світі виходять питання скорішої якісної підготовки кадрів фармацевтичній
галузі та їх безперервної освіти з метою покращення існуючого стану.
Для забезпечення належної якості підготовки провізорів в умовах інтеграції України
в європейський освітній простір та реформування системи освіти в державі виникає
необхідність у пошуку інноваційних методів та використання нових педагогічних методик.
Реалізація цих завдань вимагає від освітян упровадження великої кількості інновацій в
освітній процес, імплементації кращого європейського досвіду в українські реалії [1].
Новітня освітня парадигма розглядає в якості пріоритету інтереси особистості,
адекватність сучасним тенденціям суспільного розвитку. Раніше на перший план
висувалися такі символи навчання як знання, уміння, суспільне виховання, а сьогодні
знаковими характеристиками сучасної освіти стають компетентність, ерудиція,
індивідуальна творчість, самостійний пошук знань та потреба в їх удосконаленні.
Вимогою часу стає внутрішня потреба самонавчання, оскільки прагнення людини, зокрема
спеціаліста з фармації, досягнути високого професійного рівня та зайняти гідне положення
в соціумі цілком залежить від його спроможності до індивідуального залучення у
самостійний процес освоєння нових знань та умінь. Виходячи з вище зазначеного
особливе значення в системі післядипломної освіти набуває організація самостійної
роботи. Сучасні хмаро орієнтовані Internet-технології дозволяють успішно вирішувати
проблему мотивації до безперервної освіти та самоосвіти фармацевтичних працівників [14].
Саме з тому пріоритетним напрямком діяльності професорсько-викладацького
складу кафедри фармакогнозії, фармхімії і технології ліків (факультет післядипломної
освіти) Запорізького державного медичного університету є підвищення якості підготовки
фахівців в фармацевтичної галузі. Через це співробітники кафедри постійно проводять
роботу з розроблення он-лайн курсів для підготовки фахівців з фармації та лекційного
курсу з аудіо- та відео- супроводом. Розробляється адаптований до сучасних тенденцій
освіти алгоритм з виконання самостійної роботи для провізорів.
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