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методів обстеження хворих, а також сформувати план лікування
та профілактичні заходи.

Загальна характеристика підготовки випускників спеціальності
«Фармація» свідчить, що переважна більшість оволоділа теоретичними
знаннями та практичними навичками з фахових дисциплін для роботи
у фармацевтичних закладах на посаді провізора, а саме з питань виготовлення,
аналізу, зберігання та відпуску лікарських засобів, основ їх застосування,
питань внутрішньогосподарського обліку та звітності, маркетингових
досліджень фармацевтичного ринку тощо.

Випускники спеціальності «Клінічна фармація» достатньою мірою
оволоділи навичками, необхідними для роботи у фармацевтичних
та лікувально-профілактичних закладах на посаді клінічного провізора, а саме
з питань раціонального використання лікарських засобів синтетичного
та рослинного походження, їх відпуску та визначення фармакоекономічної
доцільності.

Рівень практичної і теоретичної підготовки переважної більшості
випускників спеціальності «Лабораторна діагностика» відповідає вимогам
галузевих стандартів вищої освіти, є достатнім для практичної роботи за фахом
в лабораторіях усіх типів лікувально-профілактичних закладів та санітарно-
епідеміологічних станцій.

Як свідчать результати атестації випускників спеціальності «Лікувальна
справа», у 2015 році порівняно з 2011 (перший випуск студентів, які навчались
за кредитно-модульною системою) та 2000 роками у більшості вищих медичних
навчальних закладах України (далі – ВМНЗ України) середній бал успішності
випускників суттєво не змінився (таблиця 1).

При цьому у 2015 році найвищі показники середнього балу
у випускників зазначеної спеціальності: Львівського національного медичного
університету імені Данила Галицького (4,1), ВДНЗ України «Українська
медична стоматологічна академія» (4,1), ВДНЗ «Буковинський державний
медичний університет» (4,0) та ДВНЗ «Івано-Франківський національний
медичний університет» (4,0).

Середній бал успішності у вітчизняних студентів спеціальності
«Лікувальна справа» вищий за аналогічний показник у іноземних студентів
у більшості ВМ(Ф)НЗ України. Особливо відмінними є показники
у вітчизняних та іноземних студентів у: Запорізькому державному медичному
університеті (4,0 та 3,3 відповідно), Одеському національному медичному
університеті (3,9 та 3,5 відповідно) та Харківському національному медичному
університеті (3,8 та 3,5 відповідно) (таблиці 2 та 3).

Незадовільні оцінки у 2015 році отримали 12 студентів спеціальності
«Лікувальна справа» (1 – у Вінницькому національному медичному
університеті імені М.І. Пирогова, 1 – у ДЗ «Дніпропетровська медична академія
МОЗ України», 2 – у Запорізькому державному медичному університеті, 8 –
у Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця) (таблиця 14).

У ряді ВМ(Ф)НЗ України, за відсутності динаміки середнього балу
успішності або навіть при його зростанні у 2015 році порівняно з 2014 роком,
спостерігається зменшення кількості відмінників та випускників, що отримали
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диплом з відзнакою (наприклад: ДЗ «Дніпропетровська медична академія
МОЗ України», Львівський національний медичний університет імені Данила
Галицького, Одеський національний медичний університет, Харківський
національний медичний університет). Найбільша кількість випускників,
які склали атестацію тільки на «задовільно», – у Харківському національному
медичному університеті (14,2 %), ДЗ «Дніпропетровська медична академія
МОЗ України» (12,7 %), Вінницькому національному медичному університеті
імені М.І. Пирогова (12,1 %) (таблиця 2).

Динаміка середнього балу успішності випускників спеціальності
«Педіатрія» свідчить про тенденцію до його зниження у Вінницькому
національному медичному університеті імені М.І. Пирогова (із 4,2 у 2010 році
до 3,9 у 2015 році) (таблиці 4, 5). Відсутні суттєві коливання цього показника
в інших ВМНЗ України, один випускник ДВНЗ «Івано-Франківський
національний медичний університет» екзамени не склав. Найвищі показники
середнього балу у випускників спеціальності «Педіатрія»: Львівського
національного медичного університету імені Данила Галицького (4,1 – 4,2),
ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія» (4,1 – 4,2)
та Національного медичного університету імені О.О. Богомольця (4,2 – 4,1).

Випускники спеціальності «Медико-профілактична справа» у 2015 році
продемонстрували найкращі успіхи під час атестації у Львівському
національному медичному університеті імені Данила Галицького (4,1),
Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця (4,0),
Одеському національному медичному університеті (4,0), Харківському
національному медичному університеті (4,0). Усі випускники цієї спеціальності
атестацію склали успішно (таблиці 6, 7).

Середній бал успішності випускників спеціальності «Медична
психологія» у 2015 році порівняно з 2014 роком практично не змінився в усіх
ВМНЗ України.

Найвищі показники середнього балу серед випускників спеціальності
«Стоматологія» у: Запорізькому державному медичному університеті (3,9),
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» (3,9),
Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького
(3,9) та  ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія» (3,9)
(таблиці 8, 9, 10). Найгірше склали екзамени у 2015 році випускники
у: Харківському національному медичному університеті (3,4), Вінницькому
національному медичному університеті імені М.І. Пирогова (3,6)
та ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» (3,6).

У більшості ВМНЗ України простежується відмінність у показниках
середнього балу на випускних екзаменах у вітчизняних та іноземних громадян
(наприклад: Вінницький національний медичний університет імені
М.І. Пирогова – 4,0 у вітчизняних студентів та 3,7 у іноземних;
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» – 3,8 та 3,4 відповідно;
ДЗ «Луганський державний медичний університет» – 4,0 та 3,1 відповідно;
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця – 4,0 та 3,7
відповідно; Одеський національний медичний університет – 3,9 та 3,7
відповідно; ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія» – 4,1
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та 3,8 відповідно; Харківський національний медичний університет – 4,1 та 3,6
відповідно).

Відсутні відмінності у Львівському національному медичному
університеті імені Данила Галицького (3,9 та 3,9 відповідно) та у ДВНЗ
«Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського
МОЗ України» (3,9 та 4,0 відповідно).

Серед випускників спеціальності «Фармація» денної форми навчання
найкращі успіхи продемонстровано у: Національному фармацевтичному
університеті (4,1), ВДНЗ «Буковинський державний медичний університет»
(4,1), ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» (4,0),
Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького
(4,0). (таблиця 11). Середній бал успішності вітчизняних студентів вищий ніж
у іноземних: у Вінницькому національному медичному університеті імені
М.І. Пирогова (3,8 та 3,0 відповідно), у ДЗ «Дніпропетровська медична академія
МОЗ України» (4,1 та 3,5 відповідно), у Запорізькому державному медичному
університеті (4,0 та 3,2 відповідно), у Львівському національному медичному
університеті імені Данила Галицького (4,0 та 3,9 відповідно), у Національному
медичному університеті імені О.О. Богомольця (3,8 та 3,6 відповідно),
у Національному фармацевтичному університеті (4,1 та 3,6 відповідно),
в Одеському національному медичному університеті (3,9 та 3,5 відповідно)
та у ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені
І.Я. Горбачевського МОЗ України» (3,9 та 3,5 відповідно) (таблиці 12 та 13).

Матеріали аналізу та узагальнення підсумків атестації випускників
ВМ(Ф)НЗ України протягом останніх 5-ти років свідчать, що найбільша
кількість студентів спеціальності «Лікувальна справа», які не склали
практично-орієнтований екзамен, – у Національному медичному університеті
імені О.О. Богомольця, у Вінницькому національному медичному університеті
імені М.І. Пирогова та ДЗ «Луганський державний медичний університет»
(таблиця 14); спеціальності «Стоматологія» – у Донецькому національному
медичному університеті імені М. Горького (таблиця 15). Випускники
спеціальностей «Педіатрія» та «Медико-профілактична справа», що не склали
державні екзамени, були у Донецькому національному медичному університеті
імені М. Горького та ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний
університет» (таблиці 16 та 17). Протягом останніх трьох років незадовільних
оцінок у випускників спеціальності «Фармація» не було.

Голови екзаменаційних комісій у 2015 році не виявили системних
недоліків в організації підсумкової атестації випускників,  позитивно оцінили
методичну, навчальну і виховну роботу, проведену випускаючими кафедрами
та деканатами до атестації у ВМ(Ф)НЗ України. Як уже зазначалось під час
проведення аналізу підсумків атестації випускників у минулому році (лист
МОЗ України від 24.10.2014 № 08.01-47/31092), у звітах (таблиця 1.4 «Заходи,
які здійснив ВМ(Ф)НЗ, з урахуванням зауважень і побажань, зроблених
попередньо ДЕК» Примірної форми Звіту голови ДЕК) вказано,
що на засіданнях вчених рад університетів (академій) неодноразово
розглядались зауваження і побажання голів ДЕК щодо удосконалення
навчального процесу та забезпечення достатньо високого організаційно-
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методичного рівня проведення екзаменів; розроблено плани заходів з боку
ВМ(Ф)НЗ України щодо усунення зауважень та наведені терміни їх реалізації.

Поряд з тим у розділі 5 значної кількості звітів повторюються одні
і ті ж зауваження і пропозиції, що може свідчити про недостатній рівень роботи
з ліквідування раніше виявлених недоліків у навчальних закладах або про
формальний підхід з боку голови екзаменаційної комісії до формування
зауважень та пропозицій.

Голови екзаменаційних комісій у більшості звітів наголошують
на  необхідності покращення матеріально-технічної бази випускаючих кафедр,
доукомплектування навчально-тренінгових центрів, фантомних класів,
забезпечення оновленими підручниками, посібниками та іншими навчально-
методичними матеріалами з метою підвищення якості підготовки студентів
(наприклад, звіти голів екзаменаційних комісій: на стоматологічному
факультеті, медичному факультеті № 4, медико-психологічному факультеті,
медичному факультеті № 3 та факультеті підготовки лікарів для Збройних Сил
України Національного медичного університету імені О.О. Богомольця;
на медичному факультеті № 3 за спеціальністю «Лікувальна справа»,
медичному факультеті № 4 за спеціальностями «Педіатрія» та «Медична
психологія», фармацевтичному факультеті ВДНЗ «Буковинський державний
медичний університет»; на стоматологічному факультеті, медичному
факультеті № 1 за спеціальністю «Лікувальна справа» та фармацевтичному
факультеті за спеціальностями «Фармація» та «Клінічна фармація»
Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова;
на І медичному факультеті за спеціальністю «Стоматологія», І, II медичних
та II міжнародному факультетах та фармацевтичному факультеті
за спеціальностями «Фармація» та «Технологія парфумерно-косметичних
засобів» Запорізького державного медичного університету;
на фармацевтичному і медичному факультетах та факультеті підготовки
іноземних громадян ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний
університет»; на стоматологічному факультеті ДВНЗ «Тернопільський
державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»).

У розділі «Пропозиції голови ДЕК щодо поліпшення якості професійної
підготовки випускників» у ряді звітів є пропозиції науковому відділу,
випускаючим кафедрам продовжити роботу щодо підготовки викладацьких
кадрів вищої кваліфікації (наприклад, на фармацевтичному факультеті ВДНЗ
«Буковинський державний медичний університет»; фармацевтичному
факультеті за спеціальностями «Фармація» та «Клінічна фармація» Львівського
національного медичного університету імені Данила Галицького;
фармацевтичному факультеті (заочна форма навчання) Вінницького
національного медичного університету імені М.І. Пирогова). Голова
екзаменаційної комісії на медичному факультеті № 1 за спеціальністю
«Лікувальна справа» Вінницького національного медичного університету імені
М.І. Пирогова з метою поліпшення якості підготовки фахівців та усунення
недоліків в організації проведення випускних екзаменів рекомендує провести
корекцію нормативно-правової бази у Положенні про організацію та порядок
проведення атестації студентів у Вінницькому національному медичному
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університеті імені М.І. Пирогова. У ряді звітів голови екзаменаційних комісій
рекомендують провести аналіз тестових завдань «Крок – 2», які студенти
не змогли правильно вирішити, та акцентувати увагу на їх опрацюванні
на практичних заняттях та під час самостійної роботи студентів (наприклад,
звіт голови  на стоматологічному факультеті Одеського національного
медичного університету та інші).

Як уже зазначалось під час узагальнення підсумків атестації у минулому
році, у переліку нормативних документів, на підставі яких проводилась
атестація випускників, в багатьох звітах містяться посилання на нормативні
документи, які вже втратили чинність, неправильно вказано назви наказів
та їх реквізити.  Наприклад,  не у всіх звітах зазначено,  чи враховано під час
проведення атестації випускників Інструкцію щодо оцінювання навчальної
діяльності студентів в умовах впровадження Європейської кредитно-
трансферної системи організації навчального процесу, затверджену
МОЗ України від 15.04.2014 та запроваджену з листом МОЗ України від
15.04.2014 № 08.01-47/10395 (наприклад: на ІІІ медичному, ІІ міжнародному
та ІІ медичному факультетах ДЗ «Дніпропетровська медична академія
МОЗ України»; медичному факультеті № 2 за спеціальністю «Педіатрія»,
медичному факультеті № 1 та факультеті іноземних студентів  за спеціальністю
«Лікувальна справа» Львівського національного медичного університету імені
Данила Галицького; стоматологічному факультеті, факультеті підготовки
іноземних студентів за спеціальністю «Лікувальна справа» Харківського
національного медичного університету; стоматологічному факультеті
та фармацевтичному факультеті за спеціальністю «Фармація»
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені
І.Я. Горбачевського МОЗ України» та інші).

У таблиці 2.1 «Загальна інформація про матеріально-технічне
та навчально-методичне забезпечення проведення державної атестації» часто
відсутня конкретна інформація (наприклад, п.2 таблиці 2.1.2 у звіті голови ДЕК
на фармацевтичному факультеті (спеціальність «Технологія парфумерно-
косметичних засобів») Національного медичного університету імені
О.О. Богомольця; п.1 таблиці 2.1 у звіті голови ДЕК на стоматологічному
та ІІ міжнародному факультетах ДЗ «Дніпропетровська медична академія
МОЗ України» та інші). Є зауваження до формування показників у таблицях
розділу 1.2 «Загальна характеристика контингенту студентів випускного курсу»
у звітах голів ДЕК на окремих факультетах Одеського національного
медичного університету, Харківського національного медичного університету,
Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького та
ВДНЗ «Буковинський державний медичний університет»; на фармацевтичному
факультеті за спеціальностями «Фармація» та «Технологія парфумерно-
косметичних засобів» Запорізького державного медичного університету).
У ряді звітів присутні технічні помилки, у тому числі в пропозиціях голів ДЕК
щодо поліпшення якості професійної підготовки випускників (наприклад,
на  стоматологічному та ІІІ медичному факультетах Національного медичного
університету імені О.О. Богомольця; на ІІІ медичному та ІІ міжнародному
факультетах ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»;
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на факультеті підготовки іноземних студентів за спеціальністю «Лікувальна
справа» Харківського національного медичного університету; медичному
факультеті за спеціальністю «Лікувальна справа» ДВНЗ «Тернопільський
державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»;
у таблиці 1.4.1 на стоматологічному та фармацевтичному (заочна форма
навчання) факультетах Вінницького національного медичного університету
імені М.І. Пирогова та інших).

Не повною мірою відповідає примірній формі звіт голови екзаменаційної
комісії на стоматологічному факультеті Національного медичного університету
імені О.О. Богомольця.

Узагальнені рекомендації голів екзаменаційних комісій з атестації
випускників ВМ(Ф)НЗ у 2015 році щодо удосконалення практичної
та теоретичної підготовки випускників-медиків та фармацевтів наступні:

- На засіданнях вчених рад ВМ(Ф)НЗ, факультетів, методичних
засіданнях випускаючих та профільних кафедр проаналізувати підсумки
випускних екзаменів 2015 року. Розробити план конкретних заходів щодо
усунення зауважень та реалізації пропозицій, зазначених головами
екзаменаційних комісій.

- Навчальним відділам, випускаючим та профільним кафедрам
продовжити роботу з інтеграції викладання професійно-орієнтованих
дисциплін терапевтичного, хірургічного, педіатричного профілів, уніфікації
викладання розділів медицини на до- і післядипломному етапах
з використанням міжнародних стандартів та протоколів надання допомоги
хворим різного профілю, що затверджені МОЗ України, удосконалювати
методики викладання і контролю оволодіння практичними навичками, створити
відповідні умови для викладання питань військової медицини та долікарської
допомоги при надзвичайних станах, акцентувати увагу на питаннях травми
у військово-польових умовах.

- Вживати заходів щодо подальшого удосконалення методики організації
єдиного практично-орієнтованого випускного екзамену, оновлювати методичні
розробки для студентів з усіх екзаменаційних дисциплін з урахуванням
комплексного підходу до обстеження хворого, логічної інтерпретації
результатів  інструментальних і лабораторних методів дослідження, набуття
навичок з формування основного клінічного діагнозу, ускладнень та супутньої
патології, оперуючи сучасною класифікацією хвороб (МКХ-10), принципами
доказової медицини.

- Забезпечувати доукомплектовування навчально-тренінгових центрів,
здійснювати облік студентів, що займаються у навчально-тренінгових центрах,
впроваджувати уніфіковані форми обліку набутих практичних навичок.
          - Оптимізувати організацію навчально-методичної роботи для
забезпечення навчання відповідно до Наскрізної програми підготовки студентів
медичних факультетів вищих медичних навчальних закладів ІV рівня
акредитації та лікарів-інтернів для оволодіння практичними навичками
та методиками, необхідними для роботи на посадах лікарів за спеціальністю
«Загальна практика – сімейна медицина».



8

- Здійснювати постійний контроль за освоєнням студентами практичних
навичок набуття професійної компетентності на практичних заняттях та під час
проходження виробничої практики.

- Завідувачам випускаючих кафедр продовжити роботу з поліпшення
педагогічної майстерності викладачів; не залучати до проведення практичних
занять на випускному курсі викладачів без наукового ступеня, високої
лікарської кваліфікації та педагогічного досвіду.

-  Продовжувати здійснення поточного та підсумкового контролю рівня
знань студентів випускного курсу шляхом проведення комп’ютерних тестувань
з використанням ситуаційних завдань «Крок - 2» бази Центру тестування
МОЗ України для забезпечення належної підготовки студентів до ліцензійного
іспиту «Крок 2. Загальна лікарська допомога», систематично проводити
тренінги  з тестового контролю знань; удосконалювати зміст тестових завдань.

- Оновити методичні рекомендації для підготовки студентів заочної
форми навчання за спеціальністю «Фармація» до випускних екзаменів
з урахуванням впровадження ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок 2.
Фармація» відповідно до наказу МОЗ України від 12.09.2014 № 646.

- Кафедрам терапевтичного профілю вжити заходів щодо подальшого
покращення на випускаючих кафедрах можливостей відпрацювання
практичних навичок, необхідних в роботі лікаря загальної практики – сімейної
медицини, з формулювання діагнозу на підставі знання сучасних класифікацій
основних груп захворювань; обґрунтовування планів лікування хвороб
з позицій доказової медицини та відповідно до сучасних протоколів надання
медичної допомоги, алгоритмів первинної та вторинної профілактики.

- Постійно зосереджувати увагу на вивченні сучасних методів
діагностики та лікування серцево-судинних захворювань, зокрема артеріальної
гіпертензії та ішемічної хвороби серця, у тому числі на оцінці ступеня
кардіоваскулярного ризику на ранній діагностиці та лікуванні хронічної
серцевої недостатності.

- Більше уваги приділяти питанням діагностики ревматологічних
захворювань, виразкової хвороби, хронічних бронхо-обструктивних
захворювань.

- Проводити подальшу роботу щодо забезпечення набуття випускниками
навичок з надання невідкладної допомоги при невідкладних станах,
що найчастіше зустрічаються у лікарській практиці, зокрема практичних
навичок із серцево-легеневої реанімації.

- Продовжувати удосконалення викладання питань фармакодинаміки
лікарських засобів, практичних навичок щодо виписування рецептів
з урахуванням міжнародної номенклатури лікарських засобів, методології
збору інформації про побічні реакції лікарських засобів.

- Кафедрам інфекційних хвороб більше уваги приділяти питанням
діагностики особливо небезпечних інфекцій (гарячка Ебола, пандемічний грип,
короновірусні інфекції), питанням імунопрофілактики.

- Постійно оновлювати навчально-методичне забезпечення вивчення
студентами організаційних заходів щодо ліквідації епідемії туберкульозу
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та інших найбільш поширених інфекційних захворювань, профілактики
поширення ВІЛ-інфекції.

- Доповнити матеріали до атестації випускників змодельованими
клінічними ситуаціями з військової терапії.

-  Кафедрам хірургічного профілю більше уваги приділяти висвітленню
правил сортування постраждалих в умовах надзвичайних ситуацій, алгоритмам
дій з надання медичної допомоги на етапах медичної евакуації, наданню першої
медичної допомоги при невідкладних станах і ситуаціях (методах тимчасової
зупинки кровотечі, транспортної іммобілізації, в тому числі політравмах,
множинних ушкодженнях, опіках). При формуванні завдань для практичних
занять з гемотрансфузіології врахувати новітні кровоспинні засоби
та препарати, які застосовуються в умовах масових уражень.

- Удосконалювати методи викладання показань до оперативного
лікування, зокрема вибору планового чи термінового оперативного втручання
з урахуванням віку пацієнта, наявності супутньої патології, часу госпіталізації
від початку захворювання, клінічної форми та розвитку ускладнень.

- Продовжувати удосконалювати організацію викладання питань
онкології, у тому числі профілактики онкологічних захворювань та паліативної
допомоги, хірургічної інфекції, алгоритмів консервативного та оперативного
лікування хворих з ускладненнями цукрового діабету, допомоги при
невідкладних станах, особливо у дітей раннього віку.

- Посилити вимоги до знань випускниками сучасних додаткових методів
обстеження (УЗД, КТ, МРТ) при диференційній діагностиці хірургічних
хвороб.

- Кафедрам акушерсько-гінекологічного профілю приділити більше
уваги опануванню випускниками практичних навичок з акушерсько-
гінекологічної практики, зокрема сучасних технологій ведення пологів,
використанню інструментальних методів, вивченню алгоритмів діагностики
та надання медичної допомоги при невідкладних станах відповідно
до стандартизованих протоколів МОЗ України, у тому числі
етіопатогенетичних аспектів маткових кровотеч у різні вікові періоди
та методів їх лікування.

- Зосередити увагу на засвоєнні практичних навичок, необхідних в роботі
лікаря загальної практики – сімейної медицини, зокрема навичок з ранньої
діагностики та лікування передракових станів та онкологічних захворювань
у жінок, профілактики акушерсько-гінекологічної патології на амбулаторному
етапі, проблем ювенільної гінекології та підліткової контрацепції.

- Детальніше висвітлювати питання ендокринної патології, зокрема
ендокринного непліддя та патології щитоподібної, підшлункової
та наднирникових залоз у вагітних.

- Кафедрам педіатричного профілю удосконалювати викладання питань
догляду за дітьми, особливо раннього віку, раціонального вигодовування
та принципів грудного вигодовування, засвоєння календаря щеплень
та позапланової імунізації.

- Зосередити увагу на плануванні протиепідемічних  заходів, пасивній
профілактиці інфекційних хвороб, диференційно-діагностичному значенні
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туберкулінодіагностики у дітей, складанні індивідуальних планів
профілактичних щеплень у разі хронічної патології, тактиці ведення пацієнтів
при поствакцинальних реакціях і ускладненнях.

- Постійно удосконалювати методики викладання, спрямовані
на оволодіння випускниками навичок об’єктивного обстеження здорових
та хворих  дітей, синдромної діагностики, обгрунтування клінічного діагнозу
і складання плану лікування, дозування лікарських препаратів для дітей різних
вікових груп.

- Забезпечити системний підхід у вивченні алгоритмів диференційної
діагностики та надання невідкладної допомоги дітям, зокрема неонатального
періоду розвитку.

- Більше уваги приділяти вивченню санітарно-гігієнічних аспектів
харчування в організованих дитячих колективах, а також умов перебування
дітей у садочках і школах для мінімізації ризику розвитку захворювань,
патогенетично пов’язаних з відповідним віковим періодом розвитку дитячого
організму.

- З метою покращення знань з дисциплін гігієнічного профілю
зосередити увагу на вивченні сучасних напрямів підвищення доступності
медичної допомоги та раціонального використання ресурсів, фінансування
медичних послуг.

- Постійно оновлювати навчально-методичні матеріали для викладання
основ чинного законодавства про охорону здоров’я, основних  нормативних
та законодавчих актів, що стосуються регламентації функціонування
лікувально-профілактичних закладів, в т. ч. приватних медичних структур,
правових засад діяльності та захисту медичних працівників.

- Удосконалювати вивчення методів гігієнічних досліджень стану
навколишнього середовища та оцінки впливу його факторів на здоров’я різних
груп населення, питань гігієнічного нормування хімічних реагентів
у різноманітних об’єктах довкілля, санітарно-гігієнічних нормативів
харчування, експертизи якості продуктів дитячого харчування, предметів
дитячого обігу та вжитку, обґрунтування профілактичних заходів.

- Акцентувати увагу на викладанні методик перевірки аварійно
небезпечних об’єктів і споруд (нафтопроводи, очисні споруди, радіаційно-
небезпечні об’єкти), питань радіозахисного харчування, впливу генетично-
модифікованих продуктів, біологічно-активних речовин на організм людини.

- Продовжити заходи, спрямовані на покращення засвоєння випускниками
знань з експертизи тимчасової непрацездатності, оволодіння навичками
оформлення листків непрацездатності, а також вмінь із застосовування методів
економічного та статистичного аналізу показників діяльності лікувально-
профілактичних установ; нормативно-правових підстав діяльності сімейного
лікаря; методики ціноутворення в сфері медичних послуг.

- Профільним стоматологічним кафедрам  вжити заходів для
забезпечення вивчення студентами стоматологічних факультетів питань
організації стоматологічної служби в умовах реформування системи охорони
здоров’я.
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- Постійно удосконалювати форми самостійної роботи студентів
з хворими, зокрема оволодіння клінічними методами обстеження пацієнтів.

- Акцентувати увагу студентів на профілактиці стоматологічних
захворювань, особливо в дитячому віці, використанні засобів  і предметів
гігієни порожнини рота із урахуванням віку дитини та умов проживання.

- Оптимізувати інтеграцію викладання окремих розділів стоматології
(наприклад захворювань пародонта) на стоматологічних кафедрах різного
профілю (терапевтичної, дитячої, ортопедичної, хірургічної стоматології);
забезпечити впровадження у навчальний процес викладання основ застосування
комп’ютерних технологій у стоматології.

- Акцентувати увагу студентів на вивченні питань стоматологічного
матеріалознавства, у тому числі використанні вітчизняних зуботехнічних
матеріалів; особливостей застосування сучасних пломбувальних матеріалів,
техніки знеболення, методик протезування, ортопедичних методів відновлення
твердих тканин зуба; лікуванні тканин пародонту з використанням сучасних
технологій протезування; питань ендодонтії, в тому числі сучасних напрямків
ендодонтичних втручань у зубах з несформованими коренями.

- Продовжити удосконалення викладання фармакології, у тому числі
питань з фармакологічної дії медикаментів для лікування стоматологічних
захворювань, обґрунтування вибору препаратів, застосування
фізіотерапевтичних методів лікування.

- Поліпшити викладання розділів з діагностики та лікування
передракових станів та злоякісних новоутворень щелепно-лицьової ділянки ,
специфічних запальних процесів (актиномікоз, туберкульоз, сифіліс тощо)
в ротовій порожнині, алергічних захворювань; надання допомоги в умовах
амбулаторного прийому, у тому числі при невідкладних станах.

- Зосередити увагу на вивченні питань надання екстреної допомоги
хірургічним стоматологічним хворим, в тому числі організації надання
невідкладної та спеціалізованої допомоги при травматичних і вогнепальних
пошкодженнях щелепно-лицьової ділянки, протезуванні посттравматичних
і післяопераційних дефектів щелепно-лицьової ділянки, реабілітації
стоматологічних хворих з травматичними ураженнями зубощелепної ділянки.

- Кафедрам фармацевтичного профілю:
- Постійно здійснювати моніторинг змін та доповнень у законодавчій

та нормативно-правовій базі фармацевтичного сектору галузі охорони здоров’я
України з метою оперативної корекції навчально-методичних матеріалів при
вивченні дисциплін організаційно-економічного блоку.

- Приділити більше уваги викладанню таких розділів, як організація
фінансової діяльності аптек, організаційна структура фармацевтичного
підприємства, законодавчі і етичні норми просування лікарських засобів
на ринку України та інших держав, міжнародний маркетинг, логістика в роботі
аптеки.

- Відповідно до вимог Державної фармакопеї України (2-ге видання,
2014 р.) та із урахуванням рекомендацій наради «Актуальні питання
виготовлення ліків в умовах аптеки», проведеної Державною службою
з лікарських засобів (м. Харків, січень 2015 р.), переглянути перелік
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екстемпоральних прописів, які виносяться на лабораторні заняття
та в експериментальну частину курсових робіт з аптечної технології лікарських
засобів, а також на атестацію випускників. Внести зміни до навчально-
методичного забезпечення щодо вивчення студентами фармакопейних видів
сировини відповідно до Державної фармакопеї України (2-ге видання, 2014 р.).

- Удосконалювати форми самостійної роботи, збільшувати частку
наукової складової у підготовці майбутніх фахівців, а також організаційні
форми співпраці з роботодавцями. Використовувати у навчальному процесі
результати науково-дослідної роботи кафедри.

- Удосконалювати форми і методи роботи в міжсесійний період
підготовки випускників на факультетах заочного навчання (самонавчання,
самоконтроль, автотренінгове моделювання).

- Активізувати роз`яснювальну роботу серед студентів старших курсів
щодо переваг виконання і захисту дипломної роботи, залучати їх до участі
у студентських наукових форумах із доповідями і публікаціями з основних
положень дипломних робіт, використовувати у навчальному процесі результати
науково-дослідної роботи кафедри. При плануванні і затвердженні тем
магістерських робіт іноземних студентів враховувати особливості
функціонування фармацевтичної галузі та фармацевтичного законодавства
країни проживання випускника.

- Враховуючи тенденції подальшого розвитку фармацевтичної галузі
щодо виробництва новітніх лікарських форм і методів їх дослідження, внести
зміни до тематики лекцій і курсових робіт з промислової технології лікарських
засобів.

- Використовувати у навчальному процесі сучасні досягнення галузі
конструювання лікарських засобів («drug-design»), наприклад, поняття про:
біоізостерні сполуки; проліки (prodrugs); подвоєні ліки (twin drugs); бінарні
структури (double drug) тощо.

- Продовжити удосконалення організації навчального процесу під час
лабораторних занять з аптечної технології лікарських засобів і виробничої
практики, спрямованих на удосконалення набуття студентами практичних
навичок щодо приготування лікарських форм новонародженим, немовлятам
і дітям, геріатричним хворим, а також приготування лікарських засобів
в аптечних умовах.

- Під час підготовки фахівця – клінічного провізора наблизити питання
клінічної фармакології до аспектів фармацевтичної опіки; вжити заходів для
покращення знань випускників щодо фармакокінетичних особливостей дії
препаратів в організмі дітей різного віку, вибору антимікробного засобу
в залежності від наявного збудника захворювання; проведення аналізу
рецептурних прописів, виписаних лікарями, щодо сумісності  та відповідності
доз до вікових категорій, маси тіла хворого.

- Активізувати організаційно-методичну роботу, спрямовану
на забезпеченні набуття студентами навичок відбору, аналізу та інтерпретації
даних доказової медицини, інформаційного пошуку доказової інформації про
лікарські засоби.
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