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          Р 64 

Медицина є прикладом інтеграції багатьох наук. Наукові дослідження у сучасній медицині на основі 

досягнень фізики, хімії, біології, інформатики та інших наук відкривають нові можливості для вивчення 

процесів, які відбуваються в живих організмах, та вимагають якісних змін у підготовці медиків. Науково-

практична інтернет-конференція «Розвиток природничих наук як основа новітніх досягнень у медицині» 

покликана змінювати  свідомость людей, характер їхньої діяльності та стимулювати зміни у підготовці 

медичних кадрів. Вміле застосування сучасних природничо-наукових досягнень є запорукою подальшого 

розвитку медицини як галузі знань. 

Конференція присвячена висвітленню нових теоретичних і прикладних результатів у галузі 

природничих наук та інформаційних технологій, що є важливими для розвитку медицини та стимулювання 

взаємодії між науковцями природничих та медичних наук. 
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Medicine is an example of the integration of many sciences. Scientific research in modern medicine, based on 

the achievements of physics, chemistry, biology, computer science and other sciences, opens new opportunities for 

studying the processes occurring in living organisms and requires qualitative changes in the training of physicians. 

Scientific-practical Internet conference "Development of natural sciences as the basis of the latest achievements in 
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of medical personnel. The skillful application of modern scientific achievements is the key to the further development 

of medicine as a field of knowledge. 
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Проблему з великими обсягами інформації, здається, вирішено. Але з’являється вже 

інша проблема: в сучасному житті спеціалісти намагаються витрачати все менше і менше 

часу на рутинну роботу, але лікарська практика показує, що на даному етапі розвитку 

електронних технологій на внесення даних до електронних записів медиками витрачається 

досить багато часу, а отже і своїх ресурсів. Дану проблему можна розв’язати, застосовуючи 

реорганізацію процесу заповнення. 

Отже, для вмілого застосування інформаційних технологій у медицині потрібні 

кваліфіковані медичні спеціалісти, тому дисципліна «Медична інформатика» повинна 

викладатися у вищих державних медичних закладах на високому рівні, а такі заклади 

повинні володіти достатньо потужними інформаційно-технічними ресурсами, і викладачі 

повинні бути спеціалістами як у галузі медицини, так і у галузі комп’ютерних технологій. 

Одним із світових напрямків, що набирає популярність, є впровадження терміну «лікар зі 

знанням інформатики». 
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Анотація. На даний час розробка повноцінної системи управління в фармацевтичних 

підприємствах являє собою ключовий крок до винесення виробництва на рівень 

https://drive.google.com/file/d/0BwEDTp_sX7QVYWpaZ1hsNVpyYlk/view?usp=sharing
mailto:makhrova@gmail.com


Новітні освітні технології у професійній підготовці конкурентоспроможних медичних та фармацевтичних фахівців 

 

 
301 

 

міжнародних стандартів. Розвиток сучасної фармацевтичної галузі неможливий без 

активного застосування нових інформаційних технологій, отже фармацевти з досвідом та 

навичками роботи у сфері інформаційних технологій мають більше можливостей 

влаштуватися на роботу у фармацевтичні заклади, а перед вищими державними навчальними 

закладами стоїть питання про необхідність професійної комп’ютерної підготовки 

фармацевтичних фахівців, що підвищить їхню конкурентноспроможність на ринку праці. 

Ключові слова: фармацевтична галузь, інформаційні технології, системи управління, 

професійна комп’ютерна підготовка фармацевтів, конкурентноспроможність. 

 

Фармацевтичні торгові і виробничі підприємства, фармацевтичні заводи і фабрики в 

даний час в умовах ринкової економіки потребують оперативного отримання інформації, її 

обробки і в використання результатів її аналізу в процесі своєї діяльності. Розробка 

повноцінної системи управління в фармацевтичних підприємствах являє собою ключовий 

крок до винесення виробництва на рівень міжнародних стандартів. Організаційна структура 

фармацевтичних підприємств, в більшості випадків, є системою, що складається з безлічі 

віддалених один від одного філій з централізованим органом обліку і контролю. В таких 

умовах здійснення оперативного документообігу стає найбільш важливим завданням. 

Розвиток сучасної фармацевтичної галузі неможливий без активного застосування нових 

інформаційних технологій, і це усвідомлюють керівники всіх фарм-підприємств. 

На даний час у фармацевтичній галузі великі кошти витрачаються на модернізацію та 

оптимізацію роботи засобів зв'язку та обробки інформації, проводиться комп'ютеризація 

підприємств, що включає облік товарообігу з використанням скануючих пристроїв для 

зчитування штрих-коду, вводиться облік касових операцій, обмін діловою документацією, 

здійснюється доступ до Інтернету. Фармацевтичні установи закуповують все більше нової 

оргтехніка, яка дозволяє розробляти і впроваджувати на підприємствах нові програми, що 

дають можливість оптимізовувати закупівлі, вибирати більш низькі ціни постачальників. 

Створюються відділи автоматизації, які беруть під контроль всю наявну інформаційно-

обчислювальну техніку. Організовується внутрішній електронний документообіг, що 

автоматизує витрати в кожному підрозділі. 

З метою приведення підвідомчих структурних підрозділів у відповідність до вимог 

сучасності, керівники фармацевтичних компаній приділяють велику увагу розвитку 

матеріально-технічної бази, проведення поточних ремонтів та приведення технічних ресурсів 

до високих загальних стандартів, які дозволяють конкурувати на ринку. 
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У сучасних умовах сфера фармації значно змінилася. Цьому сприяло встановлення 

ринкових відносин, зміна структури фармацевтичного ринку, швидке збільшення числа 

оригінальних і відтворених лікарських препаратів, реєстрація великої кількості лікарських 

препаратів-синонімів, що утруднюють їх ефективне використання, збільшення 

безрецептурного відпуску ліків, фальсифікація лікарських засобів [1]. 

Значно зросла кількість кваліфікованих фармацевтів, здатних запропонувати той чи 

інший препарат. Важливим стало і продумане розміщення товарів та реклами. Сучасна 

аптека, будучи, з одного боку, закладом охорони здоров’я, з іншого боку, підприємством 

роздрібної торгівлі, має ряд особливостей, що ускладнюють повсякденну роботу аптечного 

підприємства. Це, насамперед, чималий асортимент, що включає в себе тисячі позицій, 

найрізноманітніший попит, складне, регульоване спеціальними нормативними актами 

ціноутворення. 

Розроблені в даний час інформаційні системи і бази даних дозволяють створити 

єдиний інформаційний простір, який об'єднує виробників та споживачів, державні структури 

та фармацевтичні компанії, і, крім того, такі системи дають можливість проведення різних 

досліджень ринку в реальному режимі часу. 

Отже, в першу чергу фахівець фармацевт повинен мати знання і навички роботи з 

базами даних. Існує доволі велика кількість програм для створення баз даних, але всі вони 

мають приблизно однаковий характер створення того чи іншого програмного об’єкту. 

Фармацевтична база даних – це джерело інформації, яке створене на основі суцільного 

тексту введеного за допомогою різних типів даних та, яка містицься у формі певної 

структури, що включає певні розрахунки та аналіз введених даних [2]. 

Основою фармацевтичної бази даних є інформація, що міститься в Державному 

реєстрі лікарських засобів України й подається МОЗ України в електронному вигляді та на 

паперовому носії із супровідним листом до Держмитслужби України. З 1 липня 2012 р. ця 

інформація подається в електронному вигляді в режимі реального часу [3]. Інформація у базі 

даних за своєю структурою складається з торговельної назви лікарського засобу, форми 

випуску (лікарська форма), міжнародної непатентованої назви лікарського засобу, 

найменування виробника, країни виробника, реєстраційного номера, дати реєстрації 

лікарського засобу, дати закінчення терміну реєстрації лікарського засобу, номера та дати 

наказу. 

Важливу роль у сучасній фармацевтичній галузі відіграє інформаційне забезпечення, 

яке дозволяє зберігати та аналізувати інформацію, необхідну для прийняття обґрунтованих 
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управлінських рішень. Передача інформації про стан і діяльність підприємства на вищий 

рівень управління і взаємний обмін інформацією між усіма поєднаними підрозділами фірми 

здійснюються на базі сучасної електронно-обчислювальної техніки та інших технічних 

засобів зв'язку. 

У діяльності фармацевтичних компаній, що представляють собою комплекси великої 

кількості щоденно взаємодіючих підприємств, передача інформації є першорядним і 

неодмінним фактором нормального функціонування. При цьому особливого значення 

набуває забезпечення оперативності та достовірності інформації. Для багатьох 

фармацевтичних фірм внутрішньофірмова система інформації вирішує завдання організації 

технологічного процесу і носить виробничий характер [4]. Це стосується, перш за все, 

процесів кооперуваня продукції, що надходить зі спеціалізованих підприємств по 

внутрішньофірмових каналах. Тут інформація відіграє важливу роль в наданні відомостей 

для прийняття управлінських рішень і є одним з факторів, що забезпечують зниження витрат 

виробництва і підвищення його ефективності. 

На сьогоднішній день дуже швидко розвиваються обидві галузі, як комп’ютерна, так і 

фармацевтична, і лише їх симбіоз дасть змогу розвиватися одночасно. Отже, у прийнятті 

вагомих та правильних рішень провідну роль відіграє організація науково-технічної 

інформації, що містить новітні наукові знання, відомості про винаходи, технічні новинки 

інших фармацевтичних фірм, фірм-конкурентів. Це безперервно поповнюваний загальний 

фонд і потенціал знань та технічних рішень, практичне і своєчасне використання якого 

забезпечує фармацевтичній фірмі високий рівень конкурентоспроможності. 

Роблячи висновок вищесказаного, можна сміливо сказати, що інформаційні технології 

надзвичайно потрібні фармацевтичній галузі, і ці дві сфери діяльності надзвичайно сильно 

пов’язані між собою. Доповнюючи та покращуючи одна одну, разом вони зможуть 

удосконалити процес вилікування всіх недуг, та принести неабияку користь для людини [5]. 

Для роботи з об’єктами інформацйних технологій у фармацевтичній галузі потрібні 

професіонали, які поєднують у собі знання як фармацевтичного спрямування, так і 

комп’ютерно-інформаційного. Отже, фармацевти з досвідом та навичками роботи у сфері 

інформаційних технологій мають більше можливостей влаштуватися на роботу у 

фармацевтичні заклади, а перед вищими державними навчальними закладами стоїть питання 

про необхідність професійної комп’ютерної підготовки фармацевтичних фахівців, що 

підвищить їхню конкурентноспроможність на ринку праці. 
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Анотація. Розглядається роль знань з медичної та біологічної фізики для вивчення 

пропедевтики внутрішніх хвороб. Інтеграція цих дисциплін важлива для належного 

засвоєння фізикальних методів обстеження. Значущим у цьому аспекті є вивчення 

механічних коливань і звукових методів дослідження в клініці, фізичних основ гемо- та 

гідродинаміки, фізичних основ електрокардіографії. Здатність студента – лікаря в 

майбутньому – розуміти причини змін, що виникають при патологічних станах, створює 

підґрунтя для всебічного аналізу динаміки цих процесів.  

Ключові слова: медична і біологічна фізика, пропедевтика внутрішніх хвороб. 

Ґрунтовні природничо-наукові знання та вміння студентів при трансформації у 

медичну галузь стають об'єктивною основою для формування відповідних професійних 

компетенцій [4]. За своїм змістом навчальна дисципліна «пропедевтика внутрішніх хвороб» 

концентрує увагу на застосуванні фізикальних та інструментальних методів дослідження 

стану різних систем організму. Пропедевтика внутрішніх хвороб має за мету навчити 

студентів діагностичним методам дослідження, як основним – опитуванню, огляду хворого, 
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