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пеДаГОГіЧні УмОВи ВпрОВаДження кейСТехнОлОГії  
при піДГОТОВці майбУТніх фахіВціВ меДикОфармацеВТиЧнОї ГалУзі

анотація. У статті актуалізовано питання особливостей підготовки майбутніх фахівців медико-фарма-
цевтичної галузі у сучасних реаліях формування вищої освіти в Україні; узагальнено інформаційні джере-
ла щодо визначення педагогічних умов; окреслено й обґрунтовано особливості кейс-технології, як сучасної 
педагогічної технології, що вчить студентів аналізувати та розробляти програми дій, з метою мотивації їх 
до компетентної поведінки, сприяння вдосконаленню здатності ізолювати проблеми та приймати ефек-
тивні рішення. У статті теоретично обґрунтовано особливості використання кейс-технології в освітньому 
процесі закладів вищої освіти. Визначено, що впровадження кейс-технології у підготовці майбутніх фа-
хівців медико-фармацевтичної галузі, має проходити за певних педагогічних умов, а саме: підготовка 
викладачів закладів вищої освіти до впровадження педагогічних технологій (на психолого-педагогічних 
курсах підвищення кваліфікації, відповідних тренінгах, семінарах, «круглих столах», методичних нара-
дах тощо); розробка та впровадження якісного навчального забезпечення у підготовку здобувачів освіти. 
ключові слова: педагогічні умови, підготовка майбутніх фахівців, педагогічні технології, кейс-
технологія, активні методи навчання, кейс-метод.
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summary. The article actualizes the questions of the preparation of future specialists in the medical and phar-
maceutical industry in the current realities of the formation of higher education in Ukraine; general information 
sources on the definition of pedagogical conditions; outlined and substantiated the features of case technology 
as a modern pedagogical technology that teaches students to analyze and develop action programs in order to 
motivate them for competent behavior, to help improve the ability to isolate problems and make effective deci-
sions. In the article the features of the use of case-technology in the educational process of institutions of higher 
education are theoretically substantiated. It is emphasized that the teacher's (psychological and pedagogical 
and methodological) preparedness for the implementation of modern pedagogical technologies in general and 
case-technology in particular is of great importance. Such technology consists in the preparation and develop-
ment of appropriate real material, in which students must solve the problem and perceive the reaction of others 
(other students and the teacher) to their actions. It should be borne in mind that other solutions to the problem 
may occur. Therefore, the teacher should help students in the discussion, rather than impose their opinions. 
The teacher can periodically summarize, explain, remind the theoretical aspects or make references to the rel-
evant literature. Also, students must understand from the outset that the decision risk is based on them, and 
the teacher only explains the consequences of the risk of taking ill-considered decisions. It has been determined 
that the introduction of case-technology in the training of future specialists in the medical and pharmaceutical 
industry should take place under certain pedagogical conditions, namely: training of professors of institutions of 
higher education for the implementation of pedagogical technologies (at psychological and peda-gogical courses 
of advanced training, appropriate trainings, seminars, «round tables», methodological meetings, etc.); develop-
ment and implementation of quality educational provision in the training of education applicants.
Keywords: pedagogical conditions, training of future specialists, pedagogical technologies, case technology, 
active teaching methods, case method.

Постановка проблеми. В умовах глобалі-
зації сучасного суспільства та інтеграції 

України у світову спільноту покращення медич-
ного обслуговування є безперервним процесом, 
що зумовлює нові, особливі вимоги до персоналу 
медико-фармацевтичної галузі та його професій-
ної діяльності, досягнення яких можливе тільки 
завдяки якісній реформації освітнього проце-
су, з урахуванням світових досягнень. У зв’язку 
з цим питання професійної підготовки фахівців 
в закладах вищої освіти (далі ЗВО) залишаєть-
ся особливо важливим. Підвищений інтерес на-
уковців і практиків до фахової підготовки зумов-
лений зміною освітньої парадигми – відбувається 
перехід від масово-продуктивних форм і методів 
викладання до індивідуально-творчих, коли го-

тується фахівець зі сформованою потребою у про-
фесійній самоосвіті, здатний до саморозвитку 
і повноцінної са-мореалізації в обраній професії.

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання теорії та практики підготовки студентів 
у ЗВО, зокрема майбутніх фахівців медико-фар-
мацевтичної галузі присвячено праці І. Бойчук, 
І. Булах, І. Вітенко, Б. Зіменковського, Л. Кай-
далової, Т. Калинюк, В. Сліпчук, В. Толочко, 
В. Черних та ін. Серед найбільш вагомих на-
укових праць, присвячених аналізу сучасних 
освітніх технологій та проблем їх впровадження 
в освітньому процесі у ЗВО, можна визначити 
В. Беспалько, Є. Гришину, В. Галузинського, 
М. Євтуха, І. Дичківську, Д. Мазоху, А. Нісімчук, 
О. Падалко, Г. Селевко та ін. 
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Вивчення психолого-педагогічної та медич-

ної літератури з теми дослі-дження допомогли 
нам зрозуміти сучасні вимоги до фахівців ме-
дико-фармацевтичної галузі й одночасно визна-
чити недоліки їх підготовки в освіт-ньому про-
цесі. Проте в сучасній педагогіці недостатньо 
теоретичної розробленості педагогічних умов, 
які б сприяли якісному навчанню здобувачів 
освіти, відсутність комплексного використання 
різних форм, засобів і методів навчання в орга-
нічному поєднанні з традиційними, дещо слаб-
ке залучення викладачів до опрацювання кейс-
технології навчання. Внаслідок цього, створення 
концептуальних основ застосування вказаної 
технології у ЗВО – об'єктивна необхідність сього-
дення, що й обумовило вибір теми дослідження.

мета дослідження полягає у теоретичному 
обґрунтуванні особливостей використання кейс-
технології в освітньому процесі ЗВО, а також 
у визначенні педагогічних умов за яких впровад-
ження даної технології при підготовці майбутніх 
фахівців медико-фармацевтичної галузі набуде 
дієвості.

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. Професійна діяльність фахівця медико-фар-
мацевтичної галузі потребує певної системи про-
фесійних, психолого-педагогічних і методичних 
знань, навичок і вмінь, що відповідають сучас-
ним вимогам до професійної підготовки здобува-
чів освіти. Тому ЗВО мають враховувати педаго-
гічні умови для підготовки майбутніх фахівців, 
слідкувати за інноваціями у відповідній галузі. 

Педагогічні умови дають змогу орієнтувати-
ся на співробітництво між суб’єктами освітнього 
процесу, розвиток особистісного потенціалу, ак-
тивну позицію особистості до навчання.

Відзначимо, що науковці по-різному трактують 
поняття «педагогічні умови», розглядаючи їх як:

– характеристику педагогічного середовища;
– обставини, необхідні для перебігу педагогіч-

ного процесу;
– фактори, шляхи, напрями педагогічного 

процесу;
– уявні результати педагогічного процесу;
– форми, методи, педагогічні прийоми.
Вважається, що до педагогічних умов можна 

віднести ті, які свідомо створюються в навчаль-
ному процесі і мають забезпечувати найбільш 
ефективне протікання цього процесу.

Визначення поняття «умови» в педагогіці пе-
редусім пов’язане з педагогічним осмисленням 
цієї категорії. Досить широке поняття «умова» 
використовується в дидактиці при характеристи-
ці цілісного педагогічного процесу, окремих його 
сторін і складових частин. 

Стосовно педагогічних умов, відзначається, 
що вони являють собою результат «цілеспрямо-
ваного відбору, конструювання й застосування 
елементів змісту, методів (прийомів), а також 
організаційних форм навчання для досягнення 
дидактичних цілей» [1]. Також, термін «педаго-
гічна умова» визначено як певну обставину чи 
обстановку, яка впливає (прискорює чи гальмує) 
на формування та розвиток педагогічних явищ, 
процесів, систем, якостей особистості. 

Так, під педагогічними умовами розумієть-
ся сукупність об’єктивних можливостей змісту 
навчання, методів, організаційних форм та ма-

теріальних можливостей її здійснення, що за-
безпечують успішне вирішення поставленого 
завдання. Висвітлюється, що педагогічні умови 
є взаємопов’язаною сукупністю внутрішніх пара-
метрів та зовнішніх характеристик функціону-
вання, яка забезпечує високу результативність 
освітнього процесу і відповідає психолого-педа-
гогічним критеріям оптимальності [2]. 

Поряд із цим, педагогічні умови розглядають 
як чинники, що впливають на процес досягнен-
ня мети, при цьому їх поділяють на: зовніш-
ні (позитивні відносини викладача і студента; 
об’єктивність оцінки освітнього процесу; місце 
навчання, приміщення, клімат тощо) та вну-
трішні (індивідуальні властивості студентів, тоб-
то стан здоров’я, властивості характеру, досвід, 
уміння, навички, мотивація тощо) [2; 5].

Педагогічними умовами вважають обстави-
ни, що сприяють розвитку чи гальмуванню на-
вчально-виховного процесу. Їх визначають як 
комплекс засобів, наявних у навчального закла-
ду для ефективного здійснення освітнього проце-
су; обставини процесу навчання, що забезпечу-
ють досягнення поставлених цілей, середовище, 
в якому виникають, існують і розвиваються пе-
дагогічні умови. Педагогічні умови є категорією, 
що визначається як система певних форм, мето-
дів, матеріальних умов, реальних ситуацій, що 
об’єктивно склалися чи суб’єктивно створених, 
необхідних для досягнення конкретної педаго-
гічної мети.

Таким чином, наведений теоретичний ана-
ліз дозволяє узагальнити погляди та підходи 
сучасних дослідників, науковців і вчених щодо 
проблеми сутності педагогічних умов. Можемо 
стверджувати, що педагогічні умови є обстави-
нами, за яких компоненти освітнього процесу 
(зміст, викладання й учіння) подані в найкра-
щому взаємозв’язку та створюють атмосферу 
плідної співпраці між викладачем і студентами, 
що забезпечує, у свою чергу, плідне викладан-
ня, керівництво освітнім процесом, а здобувачам 
освіти – успішне навчання. Також, вважаємо, що 
педагогічні умови мають відповідати певним ви-
могам, а саме: мати системний характер; мати чіт-
ко визначену структуру та забезпечувати зв’язки 
між елементами цієї структури; враховувати осо-
бливості професійної підготовки студентів в кон-
тексті їхньої готовності до професійної діяльності. 

Вважаємо, що викладач ЗВО зі сформованим 
педагогічним мисленням, досягнувши високого 
рівня педагогічної майстерності, може самостій-
но обирати технології навчання, беручи до уваги 
як положення освітньо-кваліфікаційної харак-
теристики підготовки фахівців, так і особистіс-
ні якості тих, хто навчається. У зв’язку з цим, 
особливу увагу хотілося б приділити саме кейс-
технології.

Аналіз психолого-педагогічних літератур-
них джерел свідчить про те, що існує багато ви-
значень понять «кейс», «кейс-технологія» і, па-
ралельно використовується «кейс-метод». Так 
званий метод почав застосовуватися ще на по-
чатку XX століття в галузі права і медицини, а 
ідея його використання належить Гарвардській 
Школі Бізнесу. У період із 1909 по 1919 роки 
навчання тут відбувалося за схемою підготовки 
практикантів через використання конкретної си-
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туації (проблеми) з подальшим її аналізом та ви-
робленням відповідних рекомендацій. У нашій 
країні кейси почали поширюватись з кінця 90-х 
років ХХ століття. Проте, викладачами, що прак-
тикують кейсовий метод, по різному розуміється 
його сутність. Візьмемо за основу наступне ви-
значення: метод кейсів (від англ. сase method, 
кейс-метод) – навчання, що використовує опис 
реальних економічних, соціальних, бізнес та ін-
ших ситуацій. Ті, що навчаються, повинні про-
аналізувати ситуацію, розібратися у суті проб-
леми, запропонувати можливі шляхи її рішення 
та вибрати кращий із них. Кейси базуються на 
реальному фактичному матеріалі. Технологія ж 
безпосередньо пов’язана з навчальним проце-
сом – діяльністю викладача і студента, її струк-
турою, методами та формами. До структури пе-
дагогічної технології входить:

1) концептуальна основа;
2) змістова частина (цілі навчання – загальні 

та конкретні; зміст навчального матеріалу);
3) процесуальна частина – технологічний про-

цес (організація навчально-виховного процесу; 
форми та методи навчальної діяльності студен-
тів; форми та методи роботи викладача; діяль-
ність викладача з управління процесом засвоєн-
ня матеріалу).

Педагогічна технологія являє собою синтез пе-
дагогічних досягнень, поєднання традиційних, 
досконалих форм і методів з сучасними ефектив-
ними освітніми інноваціями. Розглянемо особли-
вості організації діяльності за кейс-технологією 
на усіх фазах роботи через дії викладача та сту-
дентів (табл. 1) [7].

З методичної точки зору кейс – це спеціально 
підготовлений навчальний матеріал, що містить 
структурований опис ситуацій, що запозичені 
з реальної практики. Кейс, це завжди моделю-
вання життєвої ситуації. В якості інтерактивно-
го, така технологія може застосовуватися при за-
кріпленні знань та вмінь, що були отримані на 
попередніх заняттях, розвитку навичок аналізу 
та критичного мислення, зв’язку теорії та прак-
тики. Оскільки суть такої технології полягає 
у використанні конкретних випадків (ситуацій, 
історій, тексти яких називаються «кейсом») для 
спеціального аналізу, обговорення або вироб-
лення рішень студентами з певного розділу нав-
чальної дисципліни, необхідно навести певні 
вимоги і за якими ознаками її класифікують. 
Наприклад, [6]:

1. За ступенем новизни ситуації та методами, 
що застосовуються.

2. За етапами прийняття рішення, для оброб-
ки яких застосовуються конкретні ситуації.

3. За ієрархічними рівнями прийняття рі-
шень (конкретна ситуація розглядається та оці-
нюється по-різному керівниками різного рівня).

4. За спеціалізацією (однакова ситуація може 
розглядатися з позицій різних спеціальностей 
по-різному).

5. За способом проведення занять (рольова 
гра, розбір пошти).

Мета кейсів полягає у детальному аналізі, а 
не оцінюванні (особливо, завчасне оцінювання). 
Їх ціллю є не презентація специфічних «пра-
вильних шляхів», а допомога у набутті навичок 
аналізу. Разом з вдосконаленням аналітичних 
навичок метод ситуаційних вправ стимулює роз-
виток проникливості, є формою перевірки знань, 
розвиває здатність відокремлювати важливе від 
тривіального, виховує почуття відповідальності 
в процесі навчання. 

Стосовно критеріїв за якими можна відрізни-
ти кейс від інших навчальних матеріалів наголо-
шується на таких:

1. Джерело. Джерелом створення будь-якого 
кейсу є люди, які залучені до певної ситуації, що 
потребує вирішення.

2. Процес відбору. При відборі інформації 
для кейсів необхідно орієнтуватися на навчаль-
ні цілі. Не існує єдиних підходів до неї, але вона 
має бути реальною для сфери, яку описує кейс, 
щоб не втратити інтерес аудиторії.

3. Зміст. Він має відображати навчальні цілі. 
Кейс може бути коротким або довгим, може ви-
кладатися конкретно або узагальнено. Щодо 
цифрового матеріалу, то його має бути достатньо 
для необхідних розрахунків. Потрібно уника-
ти інформації, яка безпосередньо не стосується 
теми. В цілому кейс повинен мати дозовану ін-
формацію, яка б дозволила студентам швидко 
зрозуміти проблему і мати усі необхідні дані для 
її вирішення.

4. Перевірка в аудиторії. Це апробація ново-
го кейса безпосередньо в освітньому процесі або 
оцінка нової аудиторії на кейс, що розглядався 
раніше, але для інших груп студентів (інша спе-
ціальність, курс, навчальний заклад, програма 
навчання). Вивчення реакції на кейс необхідно 
для отримання максимально ефективного на-
вчального результату.

5. Процес старіння. Більшість кейсів поступо-
во застаріває, оскільки нові реалії та ситуації по-
требують нових підходів. Кейси, що засновані на 
історії, добре вислуховуються, але робота з ними, 

Таблиця 1
Організація діяльності на занятті за кейстехнологією 

фаза роботи Дії викладача Дії студента

До заняття
1. Підбирає проблему для кейса та визначає 
основні і допоміжні матеріали для її 
вирішення
2. Розробляє сценарій заняття

1. Отримує кейс і список літератури, яка 
рекомендується до нього 
2. Індивідуально готується до заняття

Під час заняття
1. Організує попереднє обгово-рення кейса
2. Ділить групу на підгрупи (3-5 осіб)
3. Керує обговоренням кейса в підгрупах, 
забезпечуючи їх додатковими відомостями

1.Ставить питання, які поглиблюють 
розуміння проблеми
2. Розробляє варіанти рішень, вислуховує 
варіанти рішень у групі
3. Приймає участь в прийнятті рішень

Після заняття 1. Оцінює роботу студентів
2. Оцінює ухвалені рішення

1. Складає письмовий звіт про заняття по 
даній темі
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як правило, проходить пасивно, оскільки «це 
було уже давно». Проблеми, які розглядаються 
в кейсах, мають бути актуальними для сьогоден-
ня і на перспективу.

Кейс-метод дозволяє зацікавити студентів 
процесом навчання, формує сталий інтерес до 
конкретної навчальної дисципліни, сприяє ак-
тивному засвоєнню знань та навичок. Створення 
кожного кейсу має пройти декілька етапів:

1. Підготовчий. Цей етап спрямований на по-
шук першочергових умов написання кейсу; вста-
новлення першого контакту (визначення основ-
них проблем і питань); збирання інформації 
щодо конкретного питання та проблеми.

2. Процес складання кейсу, який передбачає 
розробку ідеї майбутнього кейса, його напрацю-
вання, аналіз ключових моментів, відповідність 
тексту основній ідеї; відпрацювання стильових 
ознак кейса.

3. Прикінцевий, коли відбувається одержан-
ня дозволу на публікацію кейса й безпосередньо 
сама його публікація [6]. Загальний порядок 
складання кейсу містить такі елементи: вступ, 
загальні знання чи інформація про предмет чи 
установу, опис проблеми, висновки, додатки. 

Робота за методом проводиться у декілька 
етапів: вступне слово викладача; формування, 
представлення мікрогруп; робота в складі малої 
групи; представлення спікерами рішення кей-
сів, запитання до спікерів, загальна дискусія; 
заключне слово викладача, підсумки та вина-
городи. 

Обов’язковими складовими кейсу є такі: 
– назва кейсу; опис основної ідеї кейсу (огляд 

кейсу); 
– мета кейсу (чому навчає); місце кейса в на-

вчальній програмі (для самостійного плануван-
ня навчального процесу); 

– формулювання проблеми та план вивчення 
матеріалів кейса; 

– питання для обговорення; 
– вимоги до оформлення результатів роботи 

з кейсом; 
– опис ситуації; довідкові матеріали; 
– посилання на додаткові інформаційні ре-

сурси (для самостійного вивчення).
Кейс-метод ставить за мету максимально ак-

тивізувати кожного студента і залучити його до 
аналізу ситуації і прийняття рішень. Тому група 
поділяється на таке число мікрогруп, щоб остан-
ні складалися із 3-5 осіб. Кожна команда виби-
рає спікера. Роль спікера полягає в тому, що на 
ньому лежить відповідальність за організацію 
роботи мікрогрупи, розподіл питань між учасни-
ками і за прийняті рішення. Після завершення 
роботи спікер робить доповідь у межах 10 хвилин 
про результати роботи своєї мікрогрупи.

Грамотно виготовлений кейс провокує диску-
сію, прив’язуючи студентів до реальних фактів, 
дозволяє змоделювати реальну проблему, з якою 
можливо прийдеться зіштовхнутися на практи-
ці в майбутньому. Крім того, кейси розвивають 
аналітичні, дослідницькі, комунікативні нави-
чки, виробляють уміння аналізувати ситуацію, 
планувати стратегію і приймати управлінські 
рішення [4].

Таким чином, навчання з використанням 
кейс-технології передбачає опис конкретної си-

туації, що використовується як педагогічний 
інструмент, метою якого є створення перед сту-
дентами таких ситуацій, у яких необхідно буде 
приймати рішення. При дотриманні висуну-
тих вимог та рекомендацій щодо впровадження 
кейс-технології, очевидними будуть наступні пе-
реваги, зокрема:

– можливість роботи групи на одному про-
блемному полі, при цьому процес вивчення, по 
суті, імітує механізм ухвалення рішення в жит-
ті, він більш адекватний життєвій ситуації, ніж 
заучування термінів із подальшим їх переказом, 
оскільки вимагає не тільки знання й розуміння 
термінів, а й уміння оперувати ними, вибудову-
вавши логічні схеми вирішення проблеми, аргу-
ментувати свою думку;

– використання принципів проблемного на-
вчання;

– одержання навичок роботи в команді;
– одержання навичок презентації, проведен-

ня прес-конференції;
– уміння формувати питання, аргументувати 

відповідь [3].
Результатом використання кейс-технології 

є розвиток компетентностей, серед яких: 
– аналітичні (вміння відрізняти дані від 

інформації, класифікувати, ви-діляти суттєву 
та несуттєву інформацію, аналізувати, представ-
ляти та добувати їх; мислити чітко й логічно), 

– практичні (формування на практиці нави-
чок використання теорії, методів та принципів), 

– творчі (генерація альтернативних рішень),
– комунікативні (вміння вести дискусію, пе-

реконувати, використовува-ти наочний матеріал 
та інші медіа-засоби, кооперуватися в групи, за-
хищати власну точку зору, переконувати опонен-
тів, складати короткий та переконли-вий звіт), 

– соціальні навички (оцінка поведінки людей, 
вміння слухати та взаємодіяти у колективі, під-
тримувати в дискусії чи аргументувати проти-
лежні думки, контролювати себе тощо).

Отже, кейс-технологія має сприяти вдоскона-
ленню здатності ізолювати проблеми та прийма-
ти ефективні рішення. Крім цього, використан-
ня такої технології вчить студентів аналізувати 
та розробляти програми дій, що, в свою чергу, мо-
тивує їх до компетентної поведінки у разі, коли 
настане час діяти в реальній ситуації.

У зв’язку із цим, велике значення має під-
готовленість (психолого-педагогічна та мето-
дична) викладача до впровадження сучасних 
педагогічних технологій загалом і, зокрема кейс-
технології. Така технологія полягає в підготовці 
та розробці відповідного реального матеріалу, 
при використанні якого студенти мають вирі-
шувати поставлену проблему і сприймати реак-
цію оточуючих (інших студентів та викладача) 
на свої дії. При цьому необхідно враховувати, 
що можуть мати місце й інші вирішення проб-
леми. Тому викладач має допомагати студентам 
у дискусії, а не нав’язувати свою думку. Періо-
дично викладач може узагальнювати, поясню-
вати, нагадувати теоретичні аспекти або роби-
ти посилання на відповідну літературу. Також 
студенти мають розуміти з самого початку, що 
ризик прийняття рішення лежить на них, а ви-
кладач лише пояснює наслідки ризику прийнят-
тя необдуманих рішень. Роль викладача полягає 
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у спрямуванні бесіди або дискусії, наприклад, за 
допомогою проблемних запитань і контролю часу 
роботи над проблемою, у відмові студентів від по-
верхневого мислення, у притягненні всіх студен-
тів у глухий кут процесу аналізу кейса. 

Висновки і пропозиції. Ґрунтуючись на 
теоретичному матеріалі, підводячи підсумки 
аналізу наукової літератури визначено, що кей-
си – суттєвий та гнучкий педагогічний ресурс, 
універсальний засіб для вивчення різноманіт-
них дисциплін, які характеризуються тим, що 
вони передбачають пошук відповіді на проблем-
ні питання. Впровадження кейс-технології спря-
моване не на отримання готових знань, а «на 
творення» нових знань, що передбачає співтвор-
чість здобувачів освіти та викладача. Останній 
виступає у ролі координатора процесу навчання. 
Разом з тим, результатом кейсу є не лише оволо-

діння новими знаннями, але й набуття професій-
них компетенцій, цінностей. 

На нашу думку, впровадження кейс-
технології у підготовці майбутніх фахівців ме-
дико-фармацевтичної галузі, має проходити за 
певних педагогічних умов, а саме: 1) підготовка 
викладачів ЗВО до впровадження педагогічних 
технологій (на психолого-педагогічних курсах 
підвищення кваліфікації, відповідних тренін-
гах, семінарах, «круглих столах», методичних 
нарадах тощо); 2) розробка та впровадження 
якісного навчального забезпечення у підготов-
ку здобувачів освіти.

Вважаємо, що серед перспективних напрямів 
майбутніх наукових досліджень є експеримен-
тальне дослідження визначених педагогічних 
умов в освітньому процесі з підготовки фахівців 
медико-фармацевтичної галузі у сучасному ЗВО.
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