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ЗНАЧИМІСТЬ ВИКЛАДАЧА В ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ОСВІТНІЙ
ДІЯЛЬНОСТІ
Шульга Л. І., Безценна Т. С., Лукієнко О. В., Пімінов О. Ф.
Кафедра загальної фармації та безпеки ліків ІПКСФ
Національного фармацевтичного університету, м. Харків, Україна
bestsennya@ukr.net
Вступ. Згідно зі світовими тенденціями у післядипломній освіті
зростають вимоги до професійних та особистісних якостей викладачів,
завдання яких полягає у якісній підготовці фахівців відповідно до професійних
потреб фармацевтичного сектору галузі «Охорона здоров’я».
Мета дослідження – розглянути значимість викладача післядипломної
освіти з огляду на професійні та особистісні риси.
Методи дослідження: аналіз, систематизація, узагальнення.
Результати дослідження. Перш за все, кожен викладач має бути
свідомим громадянином (з метою якісної підготовки висококваліфікованих
кадрів), досконало володіти матеріалом, майстерно застосовувати сучасні
методики викладання та бути відкритим до процесу самоосвіти. Оскільки
післядипломна освіта передбачає підвищення кваліфікації працівників
фармації, що мають певний рівень знань та практичний досвід, серед важливих
функцій викладача слід виділити створення атмосфери, яка сприяє навчанню,
важливість мотивації слухачів та надання їм необхідного обсягу своєчасної
інформації. Адже відвідуючи заняття на циклах підвищення кваліфікації,
слухачі мають за мету отримати якісно новий матеріал щодо передових
фармацевтичних технологій та розробок.
Висновки. На етапі післядипломної підготовки слухачів, зокрема у
фармацевтичній галузі, саме викладач має бути не лише носієм актуального
матеріалу, але й потужною ланкою між науковим, практичним та освітнім
сектором.
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