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ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ В ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ОСВІТІ ФАХІВЦІВ ФАРМАЦІЇ
Бур’ян К. О., Пімінов О. Ф., Якущенко В. А., Плис С. В.
Кафедра загальної фармації та безпеки ліків
Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації
Національного фармацевтичного університету
м. Харків, Україна
farmtex-ipksf@nuph.edu.ua
Вступ. Перехід до соціалізації інформаційних технологій (ІТ) в
сучасному суспільстві безумовно потребує підвищення вимог до якості
освітніх програм у тісному переплетенні з новітніми розробками. Вища та
післядипломна освіта як соціальний інститут, що забезпечує інтелектуальний
потенціал держави, має йти пліч-о-пліч з інноваційними світовими
розробками, відповідати насущним вимогам суспільства, запитам потенційних
роботодавців та потребам конкретної людини.
Мета дослідження. Дослідити та проаналізувати стан впровадження
сучасних інноваційних освітніх розробок та ІТ до фармацевтичної
післядипломної освіти. Показати необхідність включення інформаційнокомунікативних технологій (ІКТ) у науково-педагогічну практику вищої
школи особливо для підвищення якості та доступності післядипломної освіти
й оптимізації самонавчання фахівців фармації.
Методи дослідження. Аналіз літературних джерел, обробка та
узагальнення інформації стосовно досвіду та якості впровадження новітніх
освітніх технологій в практику викладання дисциплін в системі
післядипломної освіти спеціалістів фармації.
Результати дослідження. Освітня установа, яка претендує на отримання
статусу передового закладу в своїй сфері, повинна широко та влучно
впроваджувати технічні, технологічні, дидактичні, організаційні, соціальні
інноваційні нововведення, які дозволять реально збільшити об’єми та темпи
засвоєння знань. Внаслідок розширення горизонтів у впровадженні та
користуванні ІТ забезпечується підвищення інтересу до навчального процесу
і створюються комфортні умови перебування слухачів на заняттях. Метою
інноваційних технологій є підготовка людини до життя у мінливому світі, а
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також якісне її перетворення у порівнянні з традиційною системою освіти.
Тобто ІКТ слід розглядати як вектор втілення нових освітніх методів в
практику.
В Інституті підвищення кваліфікації спеціалістів фармації (м. Харків) на
кафедрі загальної фармації та безпеки ліків надається перевага сучасним
освітнім нововведенням, технологізації навчального процесу, активно
впроваджуються інтерактивні методи, які потребують підключення ІКТ та ІТ.
Слухачам надаються можливості: роботи з електронними каталогами,
електронними підручниками та інтерактивною дошкою; користування
перевагами комп’ютерних програм та пристроїв; дистанційного навчання;
ефективного самонавчання у комп’ютерному класі тощо.
Висновки. На сьогодні можна наголосити та відмітити позитивний
вплив інновацій, ІКТ та ІТ у навчальному процесі післядипломної освіти
спеціалістів фармації, який відмічають як викладачі, так і слухачі. Це
проявляється у покращенні засвоєння матеріалу, можливості творчого підходу
до виконання завдань, підвищенні показників успішності, зростанні інтересу
до освітнього процесу в цілому на післядипломне навчання.
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