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Збірник містить матеріали ІІ науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю «Фармацевтична наука та практика: проблеми, досягнення, перспективи розвитку», де розглянуто теоретичні та практичні питання за науковими
напрямками: синтез, аналіз, стандартизація біологічно активних сполук і лікарських
засобів; фітохімічні дослідження; фармацевтична технологія, біотехнологія та
гомеопатія; менеджмент та маркетинг у фармації, фармакоекономічні дослідження;
експериментальна та клінічна фармакологія і фармацевтична опіка; сучасна освіта
та підготовка спеціалістів фармації та медицини у закладах вищої освіти.
Видання призначено для широкого кола наукових, науково-педагогічних і
практичних працівників, викладачів закладів вищої освіти.
Матеріали подаються мовою оригіналу. За достовірність матеріалів відповідальність несуть автори.
The collection contains the materials of the IInd scientific-practical Internet conference with international participation «Pharmaceutical science and practice: problems,
achievements, development prospects». The publication considers theoretical and practical
issues in the scientific areas: synthesis, analysis, standardization of biologically active
compounds and drugs; phytochemical studies; pharmaceutical technology, biotechnology
and homeopathy; management and marketing in pharmacy, pharmacoeconomic research;
experimental and clinical pharmacology and pharmaceutical care; modern education and
training of specialists in pharmacy and medicine in institutions of higher education.
The publication is intended for a wide range of scientific, scientific and pedagogical
and practical workers, teachers of institutions of higher education. Materials are provided
in the original language. The authors are responsible for the reliability of the materials.
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Вирішення завдань кадрової політики у фармацевтичному секторі
охорони здоров’я базується на засадах активної позиції та соціальної
відповідальності роботодавців. Враховуючи, що підготовка компетентного
фахівця починається з перших днів навчання в університеті, домінантою
взаємодії закладу вищої освіти з роботодавцями має стати скорочення розриву
між змістом фахової освіти та вимогами ринку праці. Залучення працівників
практичної фармації до формування вимог щодо професійної підготовки
здобувачів вищої освіти та участі в оцінюванні її якості сприяє підвищенню
конкурентоспроможності майбутніх випускників.
Метою створення програми ефективної взаємодії закладів вищої освіти з
підприємствами-роботодавцями на умовах цілісної системи партнерства є
удосконалення освітнього процесу, впровадження інтегрованих з практичною
діяльністю методів та засобів навчання, працевлаштування та адаптація
випускників закладу вищої освіти, що задовольняє довгострокові цілі учасників
освітнього процесу та ринку праці. Таким чином, встановлення взаємодії
університету з практичною фармацією набуває особливої актуальності та
потребує уваги.
Проведені нами дослідження спрямовані на розробку методичних
підходів до обґрунтування моделі взаємодії закладів вищої освіти та
підприємств-роботодавців з метою покращення якості підготовки майбутніх
фахівців фармації до професійної діяльності. Визначено, що основними
мотивами формування партнерських зв’язків між вищою освітою та бізнесструктурами є:
- підготовка фахівців, що відповідають потребам практичної фармації;
- формування позитивного іміджу роботодавця;
- подолання бюрократичності у комунікативних зв’язках;
- підвищення рівня підготовки майбутніх випускників;
- проведення та впровадження наукових досліджень.
Впровадження нових форм соціального партнерства та формування
механізмів взаємовигідного співробітництва дозволить адаптувати освітні
програми до потреб ринку праці, здійснити обґрунтований підбір персоналу із
числа здобувачів вищої освіти. Останнє передбачає використання різних форм,
таких як: проходження виробничої практики на базі роботодавця, стажування
на робочому місці, виконання індивідуальних завдань під керівництвом
куратора – працівника компанії та самостійно, оформлення на роботу.
Використання наведених підходів до співпраці дозволяє забезпечити
випускнику гарантоване працевлаштування.
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