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Швидкий розвиток фармакологічної науки та поява нових лікарських засобів вимагають постійної зміни програм
ного матеріалу і вдосконалення методичних підходів до викладання цього матеріалу майбутнім лікарям. Мета робо
ти -  виділити підходи до викладання одного з найбільш складних та важливих розділів фармакології -  “Засоби, що 
впливають на згортання крові” студентам 3-го курсу медичного факультету й 2-го курсу стоматологічного факультету. 
Аналіз педагогічного досвіду викладачів кафедри фармакології Вінницького національного медичного університету 
та літературних даних показав, що оптимальним є комплексний підхід. Він включас надання інформації викладачем 
на лекційних і практичних заняттях (пояснювально-ілюстративний метод), активний самостійний пошук інформації 
студентом (репродуктивний, проблемний, евристичний методи), а також інноваційні та нетрадиційні методи навчання 
(наприклад, фармакологічна вікторина). Принцип “від простого до складного” при збереженні послідовності дидак
тичних підходів викладання, а також правильна організація аудиторноїта позааудиторної самостійної роботи студентів 
дозволяють отримати стабільні і глибокі знання та вміння, навчити його працювати самостійно.
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Вступ. В останні роки в Україні відбувається ре
форма і модернізація вищої школи, висуваються 
підвищені вимоги до якості освіти, в т. ч. і медичної 
[1, 2]. Значне зростання змісту наукової інформа
ції вимагає від студентів засвоєння її у величезних 
обсягах. Постійно зростаюча кількість препаратів 
різних груп, поява нових груп лікарських засобів з 
принципово відмінними механізмами дії зумовлю
ють необхідність постійного монітору вання обсягу 
програмного матеріалу, а також пошук та розробку 
нових методичних підходів до покращення засво
єння цього матеріалу майбутніми лікарями. Так, 
одним з найбільш складних та важливих розділів 
науки про лікознавство є “Фармакологія засобів,

що впливають на згортання крові” . Необхідність 
вивчення цієї групи засобів не викликає жодних 
сумнівів, особливо з точки зору обставин, у яких 
перебуває наша країна.

Основна частина. У своїй роботі викладацький 
колектив кафедри фармакології ВНМУ ім. М. І. Пи
рогова використовує комплексний підхід до ви
кладання, в т. ч. і при викладанні зазначеної теми, 
що включає як надання інформації викладачем на 
лекційних і практичних заняттях, так і активний її 
пошук студентом при підготовці до занять, опра
цюванні тем, що винесені на самостійну поза- 
аудиторну роботу та при виконанні студентської 
науково-дослідної роботи. Отже, ми використц-
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вуємо наступні методичні підходи, що сприяють 
оптимізації вивчення даної теми:

1. В рамках пояснювально-ілюстративного мето
ду навчання (студент отримує знання в готовому 
вигляді) широкого використання набуває візуалі- 
зація матеріалу -  представлення даних у вигляді 
зображення з метою максимальної зручності їх 
розуміння.

Суттєва роль відведена лекції в супроводі мульти
медійної презентації. На сьогодні саме мульти
медійна презентація є найсучаснішим способом 
візуалізації, який містить текстові матеріали, фо
тографії, малюнки, слайд-шоу, відеофрагменти і 
анімацію, активуючи не тільки слухове, а й зорове 
сприйняття інформації. Подібне подання матеріалу 
допомагає сформувати у студента початкове уяв
лення про ті чи інші групи препаратів. Значущість 
лекції сьогодні все більше зростає, враховуючи 
невпинний і швидкий розвиток фармакологічної 
науки, за яким не може встигнути створення і ви
дання нових підручників та посібників. Так, до 
групи антигеморагічних препаратів, що включає 
в себе коагулянти, інгібітори фібринолізу, агре- 
ганти, ангіопротектори тощо, за останні 2 роки 
додалась відносно нова група лікарських засобів 
(гемостопи), що представлена на сучасному фар
мацевтичному ринку препаратами на основі хітоза- 
ну (Сеіох, СЬііоСахе), на основі цеоліту (С)ііі ксіоі, 
Гемостоп) та інших груп^Кровоспас). Вони мають 
принципово інший механізм дії, показання та про
типоказання до застосування. На сьогодні ці засоби 
є вкрай вживаними препаратами в зоні проведення 
АТО, адже використовуються для швидкої зупинки 
кровотечі при різних видах поранень, що, у свою 
чергу, може врятувати життя військових. Тому лі
кар повинен знати ці препарати і вміти їх викорис
товувати. Та, на жаль, у підручниках дані про них 
відсутні. Тому ми включили основні відомості про 
гемостопи в мультимедійну презентацію лекції для 
студентів. Особливо привернули увагу слухачів, 
а отже, сприяли запам’ятовуванню матеріалу, дуже 
яскраві фотографії форм випуску гемостопів та їх 
безпосереднього застосування.

Ще одним методом візуалізації, який активно ви
користовують співробітники кафедри фармакології 
ВНМУ ім. М. І. Пирогова, є представлення навчаль
ної інформації у вигляді блок-схем, структурно-ло
гічних схем і т. п. Такий спосіб візуального відоб
раження допомагає систематизувати інформацію, 
проводити паралелі між окремими даними, дозво

ляє швидше і міцніше запам’ятовувати інформа
цію, адже така наочність спирається на структуру 
і асоціативні зв’язки, характерні для довготривалої 
пам’яті людини. Враховуючи те, що основна маса 
клінічних дисциплін вивчається, починаючи з 4-го 
курсу, студентам 3-го курсу медичного факультету 
і тим більше студентам 2-го курсу стоматологіч
ного факультету важко за одне заняття зрозуміти і 
запам’ятати весь програмний матеріал, який міс
тить інформацію про значну кількість лікарських 
засобів. Тому на основі літературних даних та на
вчальних посібників нами розроблено схематичну 
класифікацію лікарських засобів, що впливають на 
зсідання крові відповідно до різних точок прикла
дання дії препаратів та основних механізмів їх дії 
із зазначенням форми їх випуску. Таке схематичне 
викладення інформації сприяє полегшенню засво
єння необхідного матеріалу. Крім того, це дає змогу 
студенту краще зрозуміти клінічну класифікацію 
цих лікарських засобів, яка також представлена 
на схемі, що, у свою чергу, допомагає перейти від 
теоретичного етапу засвоєння знань до практич
ного їх застосування у майбутній професійній ді
яльності -  призначення того чи іншого препарату 
з урахуванням знань його механізму дії.

2. При методично грамотному використанні ме
тодів візуалізації відбувається перехід студентів на 
більш високі рівні пізнавальної діяльності, коли 
оволодіння предметним змістом здійснюється з 
елементами евристики. Евристичний метод перед
бачає конструювання студентами своїх знань, ви
користання їх у різних професійних ситуаціях [3].

Так, у рамках репродуктивного та проблемного 
методів навчання на практичних заняттях викла
дачі використовують ситуаційні задачі та завдання 
з частково відсутньою інформацією, вирішення 
яких вимагає достатнього рівня знань. Мета такого 
навчання полягає у формуванні у студентів здат
ності самостійно аналізувати представлені дані 
та застосовувати отримані знання з фармакокіне
тики та фармакодинаміки лікарських засобів на 
теоретичних моделях різних клінічних ситуацій. 
Це сприяє закріпленню навчального матеріалу, 
створює додаткові мотивації до систематичного 
навчання, а тому покращує підготовку майбутніх 
фахівців. Правильно складена ситуаційна задача 
наближає студента до його майбутньої практич
ної діяльності.

3. Та найбільшу увагу в методології викладання 
на сьогодні приділяють самостійній роботі студен-
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та в рамках проблемного та дослідницького мето
дів навчання. В умовах дії нової редакції Закону 
України “Про вищу освіту” [4] відбулись зміни в 
навчальних планах для багатьох дисциплін, у тому 
числі і фармакології, згідно з якими зменшилась 
кількість аудиторних занять та збільшилась кіль
кість годин для самостійної роботи студента. Слід 
визнати, що самостійна робота студентів є не про
сто важливою формою пізнавального процесу, а і 
його основою, тому що тільки ті знання, до яких 
людина прийшла самостійно, стає дійсно міцним 
надбанням. Студент переводиться з пасивного 
споживача знань в активного їх творця, що вміє 
сформулювати проблему, проаналізувати шляхи 
її вирішення, знайти оптимальний результат і до
вести його правильність. На кафедрі фармакології 
ВНМУ ім. М. 1. Пирогова гіозааудиторна самостій
на робота реалізується у реферативних доповідях 
на практичних заняттях, підготовці матеріалів та 
виступах на засіданнях студентського наукового 
гуртка кафедри, презентації реферативних та стен
дових доповідей на студентській науковій конфе
ренції. Останнім часом все більше студентів охоче 
залучаються до такої роботи. Так, на студентській 
науковій конференції ВНМУ “Перший крок в на
уку -  2016” були представлені доповіді, які більш 
детально, з глибоким аналізом літератури висвіт
лювали окремі питання фармакологи, в тому числі і 
з теми “Засоби, що-^оливають на систему згортан
ня крові”, а саме: “Місце і роль реваскуляризаційної 
терапії при судинних катастрофах”, “Тромболітич- 
на терапія. Тромболізис” та “Якщо пологи усклад
нились кровотечею ...” При підготовці до конфе
ренції студентами було опрацьовано та проаналі
зовано велику кількість літератури, структуровано 
та систематизовано отримані дані, знайдені цікаві 
факти, які сприяють запам’ятовуванню інформації. 
Крім того, студенти творчо та. навіть, креативно 
підійшли до візуального оформлення своїх допо
відей. Безперечно, участь у конференції формує 
професійну самостійність студента, підвищує його 
інтелектуальний рівень, формує позитивну моти
вацію до навчання. Крім того, за традицією нашої 
кафедри такі презентації залишаються вивішеними 
в навчальних кімнатах до кінця навчального року,

і будь-який студент має змогу ознайомитися з ви
кладеним матеріалом.

4. Альтернативні методи навчання.
Важливу роль в удосконаленні навчального про

цесу, на наш погляд, відіграє впровадження альтер
нативних методів навчально-пізнавальної діяльнос
ті сзудентів, в т. ч. ігрових [5]. Одним з таких мето
дів на нашій кафедрі є проведення фармакологічної 
вікторини на певну тему. В цьому році запланована 
вікторина саме на тему “Засоби, що впливають на 
систему згортання крові”, щоб поглибити знання 
студентів з цієї життєво важливої теми. Такий ме
тод навчання сприяє створенню емоційно-підне- 
сеної атмосфери, засвоєнню матеріалу за допо
могою насиченої форми його відтворення. Під час 
проведення вікторини в неформальній обстановці 
студенти-гравці презентують свої знання та вмін
ня, отримані на лекційних та практичних заняттях 
та поглиблені в процесі підготовки до вікторини, 
а студенти-глядачі мають змогу ще один раз додат
ково повторити певний матеріал. Крім теоретичних 
питань, обов’язковими є конкурси, що потребують 
не лише знань предмета, а й вимагають творчого 
підходу до реалізації поставленої мети, що відпо
відає основному завданню вищої освіти, яке по
лягає у формуванні творчої особистості фахівця, 
здатного до саморозвитку, самоосвіти, інновацій
ної діяльності.

Висновки. Отже, в сучасних умовах невпинно
го розвитку фармакологічної науки і постійного 
оновлення арсеналу лікарських засобів та груп 
препаратів, а також враховуючи непросту ситуа
цію в нашій країні, вивчення теми “Фармакологія 
засобів, що впливають на систему зсідання крові” 
є важливим розділом медичних знань, необхідним 
для формування майбутнього лікаря.

З метою покращення рівня підготовки студентів 
та надання додаткових можливостей самостійного 
опанування предмета абсолютно необхідними ста
ють узагальнюючі підходи, використання графічно- 
схематичних матеріалів, а також окремий акцент на 
самостійне опанування студентами особливостей 
дії та застосування окремих препаратів із залучен
ням креативних підходів (брейн-рингів, вікторин), 
а також усних та стендових доповідей.
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