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CURRENT ISSUES OF SPECIALISTS TRAINING ARRANGEMENT IN HEALTH CARE SYSTEM

S. V. Hryhorovska, Yu. S. Pyatnytskyi, O. P. Volosovets, H. I. Hasiuk, K. I. Petrova
Ministry of Health of Ukraine

У статті окреслено основні завдання, які стоять перед Міністерством охорони здоров’я та вищою медичною освітою щодо 
належного кадрового забезпечення системи охорони здоров’я та якості підготовки медичного персоналу. Вони можуть бути 
вирішені за умови впровадження сучасних стандартів підготовки медичних та фармацевтичних кадрів, розвитку віртуальної 
освіти та самоосвіти медиків, подальшого створення мережі університетських клінік та лікарень. Розподіл випускників здій-
снюється МОЗ України відповідно до потреб та пріоритетів галузі для першочергового забезпечення первинної та вторинної 
ланок сфери охорони здоров’я лікарськими кадрами. Ефективне використання наявних кадрових ресурсів в охороні здоров’я є 
спільним завданням регіонів та Міністерства охорони здоров’я України.

The article outlines the main tasks facing the Ministry of Health and higher medical education on proper staffing of public health 
care system and quality of training of medical personnel. They can be solved in case of implementing of modern standards of medical 
and pharmaceutical personnel training, development of virtual education and self-education of physicians, further creating a network 
of university clinics and hospitals. Ministry of Health of Ukraine is carried out the graduate employment according to the needs and 
priorities of the industry to ensure the priority of primary and secondary level of health care. The effective usage of available human 
resources in health care is a common problem of regional authorities and the Ministry of Health of Ukraine.

Вступ. Одним із найважливіших ресурсів успішної ре-
алізації реформ є належне кадрове забезпечення та якість 
підготовки медичного персоналу. Цим питанням МОЗ 
України приділяє постійну увагу, започаткувавши систем-
ну діяльність щодо розвитку дистанційного навчання та 
інтерактивних освітніх технологій [1].

Ті завдання, які стоять перед вищою медичною шко-
лою у ході розбудови галузі, можуть бути вирішені тільки 
за умови впровадження сучасних стандартів підготовки 
медичних та фармацевтичних кадрів, розвитку віртуаль-
ної освіти та самоосвіти медиків, подальшого створення 
мережі університетських клінік та лікарень.

основна частина. Від кількісних показників оцінки 
роботи медичних університетів ми маємо зробити акценти 
на питаннях якості підготовки лікарів та медичних сестер 
у контексті запровадження нових засад організації після-
дипломної медичної освіти на основі комплексної моделі 
(інтернатура – лікарська резидентура – клінічна ординату-
ра), яка на сьогодні розробляється Міністерством. 

Необхідно й у подальшому стимулювати створен-
ня у системі МОЗ та НАМН України спільних освітньо-
науково-практичних кластерів (інститут – універси-
тет – клініка), які б стали основою розробки новітніх 
лікувально-діагностичних технологій на базі доказової 
медицини та їх реального впровадження у практичну охо-
рону здоров’я та на міжнародному рівні. 

Новим Законом України “Про вищу освіту” перед-
бачені принципово нові форми післядипломної медич-
ної освіти та організації лікувального процесу у вищих 
медичних навчальних закладах: запроваджено лікарську 
резидентуру; передбачено можливість утворення вищи-
ми навчальними закладами університетських клінік та 
університетських лікарень [2]. Головна мета діяльності 
університетських клінік та лікарень – закладів охорони 
здоров’я, які є структурними підрозділами вищих медич-
них навчальних закладів та закладів післядипломної осві-

ти, – надання третинної (високоспеціалізованої), вторин-
ної (спеціалізованої) медичної допомоги, забезпечення 
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 
медичних працівників за стандартами вищої освіти, про-
ведення науково-дослідної роботи, розробки, апробації та 
впровадження нових медичних технологій. 

Згідно з частиною другою статті 13 Закону України 
“Про вищу освіту”, державні органи, до сфери управлін-
ня яких належать вищі навчальні заклади, зокрема Мініс-
терство охорони здоров’я України, здійснюють розподіл 
випускників вищих навчальних закладів, що належать до 
сфери їх управління, для подальшого проходження служ-
би (для вищих військових навчальних закладів (вищих 
навчальних закладів із специфічними умовами навчання) 
та працевлаштування в заклади охорони здоров’я (для ви-
щих медичних навчальних закладів) у межах державного 
замовлення [2].

Порядок працевлаштування випускників медичних 
навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за 
державним замовленням, регламентовано Постановою 
Кабінету Міністрів України від 22.08.1996 р. № 992 “Про 
Порядок працевлаштування випускників вищих навчаль-
них закладів, підготовка яких здійснювалась за державним 
замовленням” (зі змінами) (далі – Постанова) та наказом 
МОЗ України від 25.12.1997 р. № 367 “Про затверджен-
ня Порядку працевлаштування випускників державних 
вищих медичних (фармацевтичних) закладів освіти, під-
готовка яких здійснювалась за державним замовленням” 
(далі – Наказ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції 
України 15.04.1998 р. за № 246/2686.

Державні замовники (структурні підрозділи з питань 
охорони здоров’я обласних, Київської міської державних 
адміністрацій) кожного року подають до МОЗ України, а в 
копії – до вищого навчального закладу, перелік конкретних 
місць працевлаштування та умов, які вони зобов’язуються 
створити випускникам наступного року зокрема, забез-
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печення житлом, розмір заробітної плати, інші соціальні 
гарантії, у тому числі передбачені регіональними про-
грамами “місцевих стимулів” з урахуванням цільових на-
правлень сільських районів та плану працевлаштування, 
затвердженого МОЗ України. 

Згідно з вимогами Постанови та Наказу випускники, 
які уклали угоду з вищим навчальним закладом після зара-
хування на навчання, зобов’язані відпрацювати за направ-
ленням не менше трьох років.

Таким чином, МОЗ України здійснює розподіл випус-
кників відповідно до потреб та пріоритетів галузі для пер-
шочергового забезпечення первинної та вторинної ланок 
сфери охорони здоров’я лікарськими кадрами. Практично 
100 % випускників вищих медичних навчальних закладів, 
які навчались за державним замовленням, забезпечуються 
першим робочим місцем.

Разом з тим зазначаємо, що натепер у закладах охо-
рони здоров’я залишаються вакантними понад 20,7 тис. 
лікарських посад, зокрема понад 5,5 тис. осіб у закладах 
охорони здоров’я, які надають медичну допомогу пере-
важно сільському населенню: в центральних районних 
лікарнях – 4015, районних лікарнях – 185, дільничних лі-
карнях – 37, сільських лікарських амбулаторіях – 1585.

У галузі працює майже 39 тис. лікарів пенсійного 
віку. Щороку зі сфери охорони здоров’я вибуває більше 
7 тис. фахівців, що не компенсується щорічним обсягом 
державного розподілу випускників вищих медичних на-
вчальних закладів, який становить близько 4 тис. осіб, з 
яких більше половини щороку направляються на роботу 
у заклади охорони здоров’я сільської місцевості. Щоріч-
ний обсяг державного замовлення на підготовку фахівців, 
який затверджується відповідною Постановою Кабінету 
Міністрів України (прийом), становить понад 5 тис. осіб 
та не повною мірою компенсує кадрові потреби галузі.

Ураховуючи зазначене, відповідно до чинних 
нормативно-правових актів Міністерство здійснює постій-
ний контроль щодо організації працевлаштування молодих 
спеціалістів та у межах визначених повноважень і можли-
востей сприяє поліпшенню укомплектування закладів охо-
рони здоров’я сільської місцевості та первинної ланки.

З метою зменшення кадрового дефіциту, який має міс-
це в галузі, Міністерство охорони здоров’я України вже 
зверталося до керівників обласних державних адміністра-
цій та голів обласних рад із пропозиціями щодо запрова-
дження у регіонах програм “місцевих стимулів” для на-
вчання студентів за лікарськими спеціальностями за кошти 
юридичних осіб – кошти місцевих бюджетів з укладенням 
відповідних угод для адресного працевлаштування цих 
випускників за направленням місцевих адміністрацій із 
зобов’язанням відпрацювати на місцях не менше ніж три 
роки. У ряді областей та у м. Києві спільно з медичнимn 
університетами вже запроваджені цільові програми підго-
товки медичних кадрів за кошти місцевих бюджетів, проте 
коштів, які виділяються з місцевих бюджетів на відповід-
ні цілі, є недостатньо для ліквідації кадрового дефіциту у 
регіонах. 

Враховуючи викладене, МОЗ України зважає на необ-
хідність підтримки на державному рівні розвитку програм 
“місцевих стимулів” у регіонах із наданням відповідних 
субвенцій з Державного бюджету України для цільової 
підготовки медичних кадрів в областях. 

З огляду на кадровий дефіцит, який має місце в галузі, 
Міністерство охорони здоров’я при плануванні державно-

го замовлення на 2015–2017 рр. зверталося до Кабінету 
Міністрів України, Міністерства економічного розвитку 
і торгівлі України, Міністерства фінансів України з про-
позицією збільшити обсяг державного замовлення на 
підготовку фахівців у 2015 р. до 6220 осіб, у 2016 р. – до 
7720 осіб. Натомість, з огляду на граничні обсяги фінан-
сування МОЗ України, визначені Державним бюджетом 
України на 2016 р., МОЗ України передбачить у 2016 р. 
обсяги державного замовлення на підготовку спеціалістів 
галузі знань “Охорона здоров’я” на рівні показників мину-
лого року, що становить 5185 осіб.

Показники випуску фахівців та науково-педаго-
гічних кадрів у 2016 р. формувалися за освітньо-ква-
ліфікаційними рівнями та спеціальностями відповід-
но до Переліку спеціальностей, за якими здійснюється 
підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за 
освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магіст-
ра, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів Украї-
ни від 27.08.2010 р. № 787; Переліку напрямів, за якими 
здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних 
закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, 
затвердженого Постановою Кабінету Міністрів Украї-
ни від 13.12.2006 р. № 1719; Переліку спеціальностей, 
за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих на-
вчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
молодшого спеціаліста, затвердженого Постановою Ка-
бінету Міністрів України від 20.06.2007 р. № 839. 

Показники прийому фахівців та науково-педагогічних 
кадрів у 2016 р. формувалися МОЗ України з урахуван-
ням Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими 
здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, за-
твердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 
29.04.2015 р. № 266, з урахуванням вимог наказу Мініс-
терства освіти і науки України від 06.11.2015 р. № 1151 
“Про особливості запровадження переліку галузей знань 
і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здо-
бувачів вищої освіти, затвердженого Постановою Кабіне-
ту Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266”, зареє-
строваного в Міністерстві юстиції України 25.11.2015 р. 
за № 1460/27905.

Крім того, зауважимо, що пропозиції МОЗ України 
щодо державного замовлення для підготовки у галузевих 
вищих навчальних закладах магістрів за спеціальностями 
“Медична та психологічна реабілітація” і “Фізична реабі-
літація” (галузь знань “Охорона здоров’я”) були зумовлені 
необхідністю реалізації завдань, визначених у підпункті 5 
пункту 3 Указу Президента України від 03.12.2015 № 678 
“Про активізацію роботи щодо забезпечення прав людей з 
інвалідністю”, у 2016/2017 навчальному році. 

Таким чином, спільними зусиллями центру та регіонів 
уперше за багато років збільшено обсяг підготовки лікарів 
загальної практики – сімейних лікарів для областей з най-
меншою укомплектованістю кадрами. Для Міністерства 
охорони здоров’я України і в подальшому буде залишати-
ся пріоритетним питання кадрового забезпечення первин-
ної ланки й системи екстреної та невідкладної медичної 
допомоги. На виконання рішень колегій МОЗ України, як 
і раніше, буде приділятися особлива увага якісному кадро-
вому забезпеченню фтизіатричної і лабораторної служби 
та мережі перинатальних центрів. Звичайно, що кадрове 
забезпечення повинно належним чином економічно моти-
вуватись. Проте це не знімає відповідальності з керівницт-
ва регіонів щодо подальшого розвитку започаткованих ре-
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гіональних програм “місцевих стимулів” для соціального 
захисту медичних працівників, особливо “молодих спеці-
алістів”. Таким чином, ефективне використання кадрових 
ресурсів в охороні здоров’я – спільне завдання регіонів та 
Міністерства охорони здоров’я України. 

Висновки: 1. Завдання, які стоять перед вищою ме-
дичною освітою, можуть бути вирішені за умови впро-
вадження сучасних стандартів підготовки медичних та 
фармацевтичних кадрів, розвитку віртуальної освіти та 
самоосвіти медиків, подальшого створення мережі універ-
ситетських клінік та лікарень.

2. МОЗ України здійснює розподіл випускників відпо-
відно до потреб та пріоритетів галузі для першочергового 

забезпечення первинної та вторинної ланок сфери охоро-
ни здоров’я лікарськими кадрами.

3. Ефективне використання кадрових ресурсів в охо-
роні здоров’я є спільним завданням регіонів та Міністер-
ства охорони здоров’я України.

література
1. Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014 р. 

№ 1556-VII.
2. Сучасні завдання вищої медичної медичної освіти та 

кадрового забезпечення реформування галузі / Т. М. Стар-
ча, О. П. Волосовець, І. В. Клоченко [ та ін.] // Медична 
освіта. – 2015. – № 2. – С. 9–13.
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УДК  378.14:61(477)"2015"
реЗультати ГалуЗеВоГо моніторинГу діяльності ВиЩиХ наВчальниХ ЗакладіВ  

та ЗакладіВ післядипломної осВіти моЗ україни  
За осноВними покаЗниками діяльності За 2015 календарниЙ рік

С. В. Григоровська, Ю. С. П’ятницький, О. П. Волосовець, І. Є. Булах, А. Є. Горбань,  
І. В.  Мельник, Ю. І. Фисун  

Міністерство охорони здоров’я України

RESULTS OF UNIVERSITIES AND POST-GRADUATE SCHOOLS OF MINISTRY OF HEALTH  
OF UKRAINE OF UKRAINE KEY INDICATORS MONITORING AT  2015  YEAR

S. V. Hryhorovska, Yu. S. Pyatnytskyi, O. P. Volosovets, I. Ye. Bulakh, A. Ye. Horban, I. V. Melnyk, Yu. I. Fysun
Ministry of Health of Ukraine

У 2015 р. був проведений галузевий моніторинг діяльності вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти 
МОЗ України за такими основними показниками діяльності, як: навчально-методична робота, наукова діяльність, кадрова політи-
ка, міжнародне, державне та галузеве визнання роботи, виховна робота, лікувальна робота, матеріально-технічне забезпечення. 

Аналіз показників галузевого моніторингу показує наявність незначного діапазону величини сумарного показника, що ві-
дображає існування єдиних підходів до організації навчально-методичної роботи щодо підготовки фахівців для галузі охорони 
здоров’я, що здійснюється МОЗ України. 

In sectoral monitoring of universities and post-graduate schools Ministry of Health of Ukraine activity at  2015 year  was done 
according the following key indicators: educational and methodical work, scientific activity, personnel, international, state and sectoral 
recognition of work, tutorship and students’ activity, clinical practice, logistics and supply.

The analysis of the sectoral monitoring indicates the presence of a minor range value of the sum which reflects the existence of 
common approaches students health care training carried out by MoH of Ukraine.

Вступ. У поточному році відповідно до наказу Мініс-
терства охорони здоров’я України від 22 листопада 2013 р. 
№ 1000 “Про рейтингове оцінювання діяльності вищих 
навчальних закладів ІV рівня акредитації та закладів піс-
лядипломної освіти МОЗ України” було здійснено аналіз 
рейтингових показників діяльності 14 вищих медичних 
(фармацевтичного) навчальних закладів та 3 закладів піс-
лядипломної освіти МОЗ України (далі – ВНЗ МОЗ Украї-
ни) за основними показниками діяльності за 2015 кален-
дарний рік. Зауважимо, що галузевий рейтинг діяльності 
ВНЗ МОЗ України за основними напрямами роботи за 
календарний рік запроваджено Міністерством охорони 
здоров’я України з 2013 р. [1].

основна частина. У 2015 р. з метою вдосконалення 
діючого Галузевого рейтингу та приведення його у відпо-
відність до нового Закону України “Про вищу освіту” [2] й 
інших документів чинної нормативної бази з питань освіти 
(лист МОЗ України від 07.12.2015 р. № 08.01-47/3865) МОЗ 
України було ініційовано процедуру збору пропозицій від 
ВНЗ МОЗ України щодо уточнення показників Галузево-
го рейтингу. Пропозиції щодо уточнення показників були 
отримані від всіх ВНЗ МОЗ України та скориговані Мініс-
терством охорони здоров’я за участю Центру тестування, 
Центрального методичного кабінету з вищої медичної осві-
ти МОЗ України Українського центру наукової медичної ін-
формації та патентно-ліцензійної роботи МОЗ України.

Уточнені та скориговані показники за основними на-
прямками діяльності, були затверджені та введені в дію 
листом МОЗ України від 14.01.2016 р. № 08.01-47/647. 

Збір та обробку даних (показників та матеріалів, що 
подаються разом із показниками), поданих від ВНЗ МОЗ 
України за 2015 календарний рік, проведено Центром тес-
тування. 

Нижче наведені показники рейтингової діяльності 
ВНЗ у вигляді таблиць. У таблиці 1 подана інформація 
щодо позиціонування ВНЗ за результатами рейтингового 
оцінювання діяльності ВНЗ за розділами. У таблицях 2–9 

наведені дані фактичних розрахунків щодо рейтингової 
оцінки ВНЗ МОЗ України за показниками з усіх розділів. 

Аналіз показників галузевого моніторингу показує на-
явність незначного діапазону величини сумарного показни-
ка, що відображає існування єдиних підходів до організації 
навчально-методичної роботи щодо підготовки фахівців для 
галузі охорони здоров’я, що здійснюється МОЗ України. 

За результатами проведеної оцінки виокремлено гру-
пу кращих ВНЗ: 

– Державний вищий навчальний заклад “Тернопіль-
ський державний медичний університет імені І. Я. Горба-
чевського Міністерства охорони здоров’я України”, 

– Вищий державний навчальний заклад України “Бу-
ковинський державний медичний університет”, 

– Національна медична академія післядипломної осві-
ти імені П.Л. Шупика, 

– Львівський національний медичний університет 
імені Данила Галицького. 

Разом з тим, галузевий моніторинг дозволив визначи-
ти сильні та слабкі сторони діяльності кожного ВНЗ, що 
дає можливість скоригувати перспективний план розвитку 
навчального закладу для забезпечення належної якості 
підготовки фахівців  [3].

Так, аналіз результатів галузевого моніторингу діяль-
ності ВНЗ за розділами свідчить про необхідність покра-
щення наступних основних показників.

З розділу “Навчально-методична робота”:
– активізації видання навчальних підручників та по-

сібників у ДНМУ, ЛДМУ та ХМАПО; 
– поліпшення підготовки студентів/інтернів до складан-

ня ліцензійних іспитів “Крок” в ОНМУ, ХНМУ, НМАПО, 
ХМАПО;

– активного залучення студентів та інших суб’єктів 
навчання закладу до участі у студентських міжнародних 
та державних предметних олімпіадах, міжвузівських нау-
кових конференціях студентів та молодих вчених у ДНМУ, 
ЛДМУ, НМУ, НМАПО та ХНМУ. 
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З розділу “Наукова діяльність”: 
– активізації роботи щодо отримання патентів: ДНМУ, 

ЛДМУ, ЛНМУ;  
– активізації здобуття ПВС навчальних закладів нау-

кових ступенів кандидата та доктора наук у НМУ, ОНМУ, 
ДНМУ та ЛДМУ;

– підвищення індексу Хірша у ВНМУ, ЗДМУ, ЛДМУ, 
ЛДМУ, ТДМУ, УМСА, ЗМАПО і ХМАПО.

З розділу “Кадрова політика”:   
– збільшення кількості професорів, які працюють у  

ВНЗ – ВНМУ, ІФНМУ, ЛНМУ та ОНМУ;
– збільшення кількості доцентів, які працюють у 

ВНЗ  – ДНМУ та ЛДМУ;
– збільшення питомої ваги кандидатів та докторів наук 

допенсійного віку у ВНМУ, ДМА, ДНМУ та ОНМУ;
– зменшення питомої ваги ПВС без наукового ступеня 

серед осіб ПВС, які працюють у ВНЗ більше 5-ти років у 
ВНМУ, ІФНМУ, ЛНМУ та НМУ.

З розділу “Міжнародне, державне та галузеве визнан-
ня роботи”:

– активізувати роботу щодо участі ВНЗ у міжнародних 
грантових програмах та співпраці з іноземними закладами-
партнерами у ДНМУ, ЛДМУ, ЗМАПО та ХМАПО.

З розділу “Виховна робота”:
– залучати студентів/інтернів до участі у спортивних 

змаганнях (Олімпійських іграх, чемпіонатах світу, Євро-
пи, Всесвітніх універсіадах, чемпіонатах України, універ-
сіадах України, студентських олімпіадах) у ДМА, ХНМУ, 
ЛДМУ.

З розділу “Лікувальна робота”:
–  активізувати видання методичних рекомендацій та 

інформаційних листів з грифом Українського центру нау-
кової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи 
МОЗ України у ВНМУ, ДНМУ, ЛДМУ, ЛНМУ, ОНМУ;

– збільшення кількості нововведень з лікувально-
діагностичної та профілактичної роботи у ДНМУ, ЛДМУ, 
ОНМУ та ХНМУ.

З розділу “Матеріально-технічне забезпечення”:    
– збільшення показника забезпеченості комп’ютерами 

у ЛДМУ, ХНМУ;
– збільшення показника забезпеченості місцями ко-

лективного використання електронних інформаційних ре-
сурсів у ДНМУ, ЛДМУ, ОНМУ та ХНМУ;

– збільшення показника забезпеченості сучасними 
підручниками в ОНМУ.

Висновки: 1. У 2015 р. було уточнено та скоригова-
но показники галузевого рейтингу діяльності ВНЗ МОЗ 
України за основними напрямками діяльності, їх було 
затверджено та введено в дію листом МОЗ України від 
14.01.2016 р. № 08.01-47/647. 

2. Аналіз показників показав існування єдиних підхо-
дів до організації навчально-методичної роботи щодо під-
готовки фахівців для галузі охорони здоров’я, що здійсню-
ється МОЗ України. 

3. Галузевий моніторинг дозволив визначити сильні та 
слабкі сторони діяльності кожного ВНЗ, що дає можливість 
скоригувати перспективний план розвитку навчального закла-
ду для забезпечення належної якості підготовки фахівців.

література 
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Проаналізована сучасна законодавчо-нормативна база щодо пріоритетних напрямів розвитку вітчизняної науки та її 
інноваційної спрямованості. Проаналізовано механізми експертної оцінки передбачуваних до розробки науково-дослідних 
проектів та затвердження їх до виконання. Наведені дані про результати виконання фундаментальних та прикладних нау-
кових досліджень і впровадження їх у практику в 2015 р., про представлення результатів наукових розробок на наукових 
медичних форумах, які відбулися у 2015 р., про підготовку наукових кадрів. Акцентовано увагу на необхідності підвищення 
якості наукових публікацій з урахуванням вимог наукометричних баз даних. Наведені дані про участь науковців системи 
охорони здоров’я України у міжнародних наукових проектах. Визначені вимоги для забезпечення подальшого розвитку віт-
чизняної медичної науки і підвищення її результативності та ефективності впровадження нововведень у практику охорони 
здоров’я України.

The current legislative and regulatory framework for the priority areas of national science and its innovative orientation are 
presented. Mechanisms of peer review anticipated to develop research projects and approving them for execution are analysed. The data 
on the results of basic and applied research and their implementation in practice in 2015, presenting the results of scientific research in 
scientific medical forums that took place in 2015, the training of scientific personnel are presented. The attention on the need to improve 
the quality of scientific publications with the requirements of scientometric databases are accented. The data on the participation of 
scientists of the health system of Ukraine in international research projects are presented. The requirements for the further development 
of domestic medical science and improve its effectiveness and efficiency innovation into practice of health care of Ukraine.

Вступ. Розвиток та реформування національної сис-
теми охорони здоров’я потребує сталого інноваційного 
розвитку медичної науки в сучасних ринкових умовах. 
Наука, зокрема у медичній сфері, забезпечує відтворення 
та розвиток людського, інтелектуального та економічного 
потенціалу суспільства та є невід’ємною частиною сфери 
охорони здоров’я.

Останні роки характеризуються інтенсивним розвит-
ком напрямів, пов’язаних із молекулярною біологією, 
геномікою, генною інженерією, біотехнологією, персоні-
фікованою медициною та ін. В області медичної науки ці 
напрями об’єднуються, взаємно інтегруються один в од-
ного, що забезпечує отримання нових знань про людський 
організм у цілому, про його органи та системи, зокрема 
геном. У зв’язку з цим розвиток доказової медицини стає 
одним із найважливіших і найперспективніших напрямів 
як світової, так і вітчизняної медичної науки. 

Законом України “Про пріоритетні напрями розвит-
ку науки і техніки” [4] напрям “науки про життя, нові 
технології профілактики та лікування найпоширеніших 
захворювань” визначений пріоритетним на найближчий 
період.

Наукові дослідження, які виконуються у сфері охо-
рони здоров’я в рамках фундаментальних та прикладних 
розробок за напрямами профілактичної та клінічної меди-
цини, наукових компонентів державних цільових програм, 
спрямовані на розробку нових та удосконалення існуючих 
методів і засобів профілактики, діагностики, лікування та 

реабілітації при найбільш поширених, а також соціально 
значущих захворюваннях. 

Законом України “Про пріоритетні напрями іннова-
ційної діяльності в Україні” [6], яким визначаються право-
ві, економічні та організаційні засади формування цілісної 
системи пріоритетних напрямів інноваційної діяльності, 
одним із стратегічних пріоритетних напрямів на 2011–
2021 рр. є “впровадження нових технологій та обладнання 
для якісного медичного обслуговування, лікування, фар-
мацевтики”.

Результати наукових досліджень безпосередньо впли-
вають на якість надання медичної допомоги, покращання 
показників здоров’я населення і діяльності закладів охо-
рони здоров’я, попередження захворювань, забезпечення 
безпечного і сприятливого для здоров’я та життєдіяльнос-
ті людини середовища на базі кращих медичних практик.

основна частина. У своїй діяльності науково-дослідні 
установи та вищі медичні навчальні заклади МОЗ Украї-
ни (НДУ та ВМНЗ МОЗ України) керуються відповідними 
законами України (“Про наукову i науково-технічну ді-
яльність” [9], “Про пріоритетні напрями розвитку науки 
i техніки” [4], “Про пріоритетні напрями інноваційної ді-
яльності в Україні” [6], “Про наукову i науково-технічну 
експертизу” [3], “Про інноваційну діяльність” [5], “Про 
науково-технічну інформацію” [2]). Наукова i науково-
технічна діяльність НДУ та ВМНЗ МОЗ України здійсню-
ється також відповідно до законів України “Пpo освіту” 
[1] та “Про вищу освіту” [7].
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У новому Законі України “Про наукову та науково-
технічну діяльність” [9] серед пріоритетів розвитку віт-
чизняної науки визначені: підвищення соціального ста-
тусу науковця й стимулювання молодих учених; запро-
вадження нових форм дослідницької інфраструктури та 
грантового фінансування в контексті інтегрування науки 
у європейський дослідницький простір; створення меха-
нізмів і платформ для ефективної взаємодії між представ-
никами наукової громадськості, органів виконавчої влади, 
економіки та бізнесу; розширення взаємодії академічної й 
університетської науки та створення Національної ради з 
питань розвитку науки і технологій та Національного фон-
ду досліджень, посилення антиплагіатних норм.

Водночас стан справ у галузі охорони здоров’я та 
медичної науки, темпи та глибина перетворень не задо-
вольняють сучасні потреби особистості, суспільства і 
держави. Інформатизація, глобалізація, зміна технологій, 
перехід до постіндустріального, інформаційного суспіль-
ства, утвердження пріоритетів сталого розвитку, інші 
властиві сучасній цивілізації риси зумовлюють духовний, 
інтелектуальний та фізичний розвиток здорової людини 
як головну мету, ключовий показник та основний важіль 
сучасного прогресу, потребу у радикальній модернізації 
сфери охорони здоров’я, ставлять перед державою, сус-
пільством завдан ня забезпечити пріоритетність розвитку 
медичної науки, першочерговість розв’язання її нагальних 
проблем.

Вітчизняна медична наука протягом останніх десяти-
річ продовжує зазнавати на собі негативний вплив існую-
чого недофінансування, що призвело до зношеності науко-
вого обладнання більшості НДУ та ВМНЗ МОЗ України. 

На розвиток медичної науки в цілому значно вплину-
ла загальна несприятлива економічна ситуація в країні і 
недостатність організаційного забезпечення наукових до-
сліджень у нових економічних умовах, відсутність дієвого 
взаємозв’язку між МОЗ України, Національною академією 
медичних наук України та Національною академією наук 
України, певна відокремленість наукових досліджень від 
реальних потреб галузі протягом останніх десятиріч.

У поточному періоді спрямованість наукових дослі-
джень установ МОЗ України відповідала Програмі ді-
яльності Кабінету Міністрів України, Стратегії сталого 
розвитку “Україна – 2020” [18] і програмі “Європейського 
Союзу “Європейська стратегія здоров’я – 2020” та була 
зосереджена на розробці нових і удосконаленні існуючих 
медичних технологій діагностики, лікування та профілак-
тики найпоширеніших та соціально значущих захворю-
вань, зокрема серцево-судинних, онкологічних, ендокрин-
них, цереброваскулярної патології, травм тощо на засадах 
доказової медицини, з метою досягнення індикативного 
показника – підвищення середньої тривалості життя лю-
дини та запровадження стандартів медичної допомоги на 
основі науково обґрунтованої медичної практики.

Проекти замовлення на виконання науково-дослідних 
робіт (НДР) подавалися у рамках пріоритетних тематич-
них напрямів наукових досліджень і науково-технічних 
розробок на період до 2015 р., затверджених Постано-
вою Кабінету Міністрів України від 07.09.2011 р. № 942 
[12], середньострокових пріоритетних напрямів іннова-
ційної діяльності загальнодержавного та галузевого рів-
ня на 2012–2016 рр., затверджених постановами Кабіне-
ту Мініст рів України від 12.03.2012 р. № 294 [13] та від 
17.05.2012 р. № 397 [14].

Для участі у конкурсі приймалися заявки (запити) на 
фінансування НДР, затверджені експертними висновками 
попередньої наукової і науково-технічної експертизи НДУ 
чи ВМНЗ МОЗ України (відповідно до статті 14 Закону 
України “Про наукову і науково-технічну експертизу” [3]) 
з обґрунтуванням актуальності, наукової новизни та очіку-
ваної практичної цінності проекту, відповідними експерт-
ними висновками структурних підрозділів МОЗ України, 
проблемних комісій МОЗ та НАМН України й головних 
позаштатних спеціалістів МОЗ України. Планування фун-
даментальних досліджень здійснювалося лише за наяв-
ності висновку про доцільність їх виконання за кожною 
НДР, наданого експертною радою при Національній ака-
демії наук України.

Відповідно до законів України “Про наукову і науково-
технічну діяльність”, “Про пріоритетні напрями розвитку 
науки і техніки”, Постанови Кабінету Міністрів України 
від 25.08.2004 р. № 1084 “Про затвердження Порядку 
формування і виконання замовлення на проведення фун-
даментальних наукових досліджень, прикладних наукових 
досліджень та виконання науково-технічних (експеримен-
тальних) розробок за рахунок коштів державного бюдже-
ту” [11] за результатами конкурсу проектів наукових до-
сліджень і розробок у сфері клінічної та профілактичної 
медицини було затверджено до виконання у 20 НДУ та 
нау кових підрозділах 17 ВМНЗ МОЗ України 28 фунда-
ментальних та 160 прикладних наукових розробок. Най-
більше НДР виконувалось у Національній медичній ака-
демії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, Націо-
нальному медичному університеті імені О. О. Богомольця, 
Харківському національному медичному університеті та 
Національному інституті раку.

Фінансування проектів НДР – переможців конкурсу 
здійснювалося у межах визначеного обсягу видатків за-
гального фонду Державного бюджету України.

Таким чином, у 2015 р. виконувалося 28 фундамен-
тальних наукових досліджень у сфері профілактичної та 
клінічної медицини, із яких 13 НДР завершено. Результати 
фундаментальних досліджень висвітлені у 4 монографіях, 
8 підручниках, 392 наукових статтях, 317 тезах наукових 
форумів, 29 методичних рекомендаціях, 57 інформацій-
них листах, було отримано 46 охоронних документів на 
об’єкти права інтелектуальної власності. Було подано 
28 наукових повідомлень про наукову (науково-технічну) 
продукцію до Переліку наукової (науково-технічної) про-
дукції, призначеної для впровадження досягнень медич-
ної науки у сферу охорони здоров’я.

Тематика фундаментальних досліджень, які були 
завершені у 2015 р. НДУ та ВМНЗ МОЗ України, була 
наступ ною:

– визначити етіопатогенез патології сполучної ткани-
ни у постраждалих після радіаційних аварій, на підставі 
чого розробити патогенетичне обґрунтування лікування 
постраждалих;

– дослідження молекулярно-біологічних механізмів 
впливу аутологічної крові на організм новонароджених 
та малюків при хірургічному лікуванні вроджених вад 
серця;

– патофізіологічні механізми впливу хронічної за-
пальної та аутоімунної реакцій, астрогліальної реактивної 
відповіді, окисного стресу на формування обмежень жит-
тєдіяльності у віддалені строки після кардіохірургічних 
втручань;
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– провести порівняльний аналіз механізмів розвитку 
патології життєво важливих органів за експерименталь-
ного судомного синдрому різної етіології і оптимізувати 
фармакологічні схеми його лікування;

– вивчити закономірності формування серцево-
судинних уражень у хворих на антифосфоліпідний син-
дром та розробити диференційовані підходи до їх фарма-
кологічної корекції;

– молекулярно-біохімічні механізми формування 
мітохондріальної дисфункції нейронів головного мозку 
в умовах гострої церебральної ішемії: нові мішені для 
нейро протекції;

– цитогенетичні механізми формування здоров’я на-
селення та розробка заходів для його покращення;

– оптимізація комплексного лікування морфологічних 
ушкоджень травної, ендокринної та сечостатевої систем 
при цукровому діабеті;

– особливості будови органів імунної та ендокринної 
систем при імуностимуляції та імуносупресії;

– розробка критеріїв ефективності і безпечності фар-
макотерапії хворих на туберкульоз і гепатити різної етіо-
логії на підставі фармакогенетичних досліджень;

– вивчення патогенетичних особливостей розвитку 
поліорганної недостатності в умовах експериментальної 
краніоскелетної травми та пошук засобів системної корек-
ції методами клітинної терапії.

У результаті виконання фундаментальних досліджень 
отримані нові знання, що вносять певний внесок у процес 
вивчення патогенетичних механізмів розвитку захворювань 
та розробку на цій основі сучасних медичних технологій.

Результати виконання 160 прикладних досліджень у 
галузі охорони здоров’я (із яких 54 було завершено) були 
висвітлені у 32 монографіях, 58 підручниках та посібни-
ках, 1474 наукових статтях, 166 методичних рекомендаці-
ях, 332 інформаційних листах, 1162 тезах наукових фору-
мів, отримано 169 охоронних документів на об’єкти пра-
ва інтелектуальної власності. Науковцями установ МОЗ 
України було розроблено 849 наукових повідомлень про 
наукову (науково-технічну) продукцію.

Прикладні дослідження та розробки, що виконували-
ся НДУ та ВМНЗ МОЗ України у 2015 р., продовжували 
вирішення таких актуальних проблем:

– розробка нових та удосконалення існуючих медич-
них технологій діагностики, лікування та профілактики 
найпоширеніших та соціально значущих захворювань, у 
тому числі серцево-судинних, онкологічних, ендокрин-
них, цереброваскулярної патології, травм на засадах до-
казової медицини;

– вивчення стану здоров’я населення України та роз-
робка пропозицій щодо його збереження; 

– наукове обґрунтування комплексів медичної та 
санаторно-курортної реабілітації, технологій медико-
соціальної експертизи і реабілітації хворих та інвалідів;

– розробка медичних технологій, спрямованих на зни-
ження рівня професійних і виробничо обумовлених захво-
рювань, несприятливої дії на організм факторів навколиш-
нього середовища;

– розробка науково обґрунтованої системи комуні-
каційних технологій в охороні здоров’я, удосконалення 
інституціонального механізму адаптації законодавства 
України з питань охорони здоров’я до законодавства Єв-
ропейського Союзу, моніторингу та оцінки ефективності 
реалізації реформ у системі охорони здоров’я;

– наукове обґрунтування розвитку епідемічного про-
цесу при небезпечних та особливо небезпечних інфекціях 
і розробка протиепідемічних та профілактичних медичних 
технологій.

Пріоритетними були також наукові дослідження у 
сфері новітніх біотехнологій.

Оприлюднення наукових розробок у сфері охоро-
ни здоров’я було проведено на 272 наукових форумах: 
9 з’їздах, 14 конгресах, 17 симпозіумах та 232 науково-
практичних конференціях. Вони мають важливе значення 
в інноваційному процесі та безперервному професійному 
розвитку лікарів та провізорів.

У 2015 році за результатами виконання НДР НДУ 
та ВМНЗ МОЗ України для включення до Переліку нау-
кової (науково-технічної) продукції, призначеної для 
впровадження досягнень медичної науки у сферу охоро-
ни здоров’я, ведення якого передбачено спільним наказом 
МОЗ України та НАМН від 13.11.2013 р. № 969/97 “Про 
удосконалення впровадження досягнень медичної науки 
у сферу охорони здоров’я”, зареєстрованого в Міністер-
стві юстиції України 05 грудня 2013 р. за № 2068/24600 
[10], було подано 877 повідомлень про наукову (науково-
технічну) продукцію.

МОЗ України здійснює заходи із забезпечення підго-
товки наукових і науково-педагогічних кадрів не тільки у 
розрізі окремих установ, а й в розрізі наукових спеціаль-
ностей, що забезпечить формування і підтримку визнаних 
наукових шкіл.

На кінець 2015 р. в НДУ та ВМНЗ МОЗ України ви-
конувалося 659 докторських і 2868 кандидатських дис-
ертаційних робіт, затверджено 103 докторських і 538 
кандидатських дисертацій, 81 докторська і 441 кандидат-
ська дисертації захищені у спеціалізованих вчених радах, 
58 докторських і 313 кандидатських дисертаційних робіт 
знаходилося на розгляді у спеціалізованих вчених радах.

Необхідно посилити роботу освітніх та наукових уста-
нов МОЗ України щодо якості наукових публікацій здобу-
вачів вищої освіти та науковців, включення їх до видань, 
які входять до наукометричних баз даних, що надають 
великі можливості щодо визначення індивідуальної стра-
тегії науковців та основного тренду конкретної наукової 
установи. Як приклад можна навести роботу Запорізько-
го державного медичного університету, науковий часопис 
якого “Запорізький медичний журнал” – один із найбільш 
цитованих з медичних видань у сучасних наукометричних 
базах.

Наукометричні бази даних та відповідний інструмен-
тарій допомагають показати, які наукові українські органі-
зації зараз працюють найбільш продуктивно і ефективно, 
оцінити, наскільки ці показники повинні вирости, щоб 
провідні університети могли розраховувати на місця в 
міжнародних університетських рейтингах, надати можли-
вість залучати грантове фінансування, інформувати вче-
них про те, які напрямки досліджень розвиваються, а які 
вичерпані [16].

Також наукометричні бази надають інформацію про 
те, які українські вчені часто цитуються в Web of Science, 
які українські журнали зараз індексуються, і яке місце 
вони займають у своїх галузях. Як наголосив заступник 
міністра освіти та науки України М. Стріха [16]: “За вер-
сією кампанії Thomson Reuters, ми маємо близько 6000 
українських публікацій на рік, але високо цитованих 
публі кацій серед них – мало. Більшість українських науко-
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вих видань не виконують функцію інформування наукової 
світової спільноти про новітні важливі наукові результа-
ти. Результат своєї наукової праці потрібно розміщувати в 
тому журналі, де цей результат стане надбанням для сві-
тової спільноти, де на нього посилатимуться, тоді учений 
зможе потрапити на міжнародні консорціуми та отримати 
гранти”. На сьогодні в Україні існує лише 16 видань за 
списком Web of Science, з них – 5 безпосередньо видають-
ся в Україні, інші – це переклади українських журналів, 
які виходять за кордоном.

Він також висловив переконання, що навіть маючи об-
межені ресурси, але вибудовуючи правильну редакційну 
політику, можна домогтися того, щоб українські журнали 
увійшли до світових індексів цитування.

У 2015 р. в аспірантурі закладів та установ МОЗ Украї-
ни навчалось 1159 осіб (668 з відривом від виробництва і 
491 без відриву від виробництва). Закінчили аспірантуру 
272 особи (172 з відривом від виробництва і 199 без відри-
ву від виробництва). Зараховано до аспірантури 342 особи 
(221 з відривом від виробництва і 121 без відриву від ви-
робництва).

Прийняттям Закону України “Про ратифікацію Угоди 
між Україною та Європейським Союзом про участь Украї-
ни у програмі Європейського Союзу Горизонт 2020 – Рам-
кова програма з досліджень та інновацій (2014–2020)” від 
15.07.2015 р. № 604-VIII [8] забезпечено входження Украї-
ни до Європейського дослідницького простору, через на-
буття статусу асоційованого члена Рамкової програми ЄС 
“Горизонт 2020”. 

Так, Львівським національним медичним універси-
тетом імені Данила Галицького уже підписано угоду про 
співпрацю в консорціумі відповідно до правил Постанови 
ЄС № 1290/2013 Європейського парламенту від 11 грудня 
2013 р. щодо участі в програмі “Горизонт 2020” [17]. До 
складу міжнародного консорціуму увійшли Лілльський 
університет науки та технологій (Франція), Рурський 
університет Бохум (Німеччина), Фрідріх-Олександра 
університет Ерлангену-Нюрнбергу (Німеччина), Універ-
ситет Гетеборгу (Швеція), Львівський національний ме-
дичний університет імені Данила Галицького (Україна), 
науково-дослідні лабораторії Graphenea (Eстонія), Iso 
medical (Франція). Консорціум був створений для участі 
в рамковій програмі з наукових досліджень та інновацій 
Європейського Союзу “Горизонт 2020”. Заявка від консор-
ціуму була подана на один із тематичних напрямів пріо-
ритету “передова наука”: “Дії Марії Склодовської-Кюрі” 
(ідентифікатор конкурсу – H2020-MSCA-RISE-2015), що 
спрямована на підтримку навчання, мобільності науковців 
та розвитку інновацій. Після конкурсного відбору заявка 
“Рathogen and Graphene(pang)” отримала фінансову під-
тримку Європейського Союзу у формі гранту.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України 
від 12.08.2015 р. № 579 “Про затвердження Положення про 
порядок реалізації права на академічну мобільність” [15] 
з метою забезпечення мобільності у вищих навчальних 
закладах затверджено Положення про порядок реалізації 
права на академічну мобільність. Воно створює необхідні 
правові механізми та гарантії для реальної міжнародної 
мобільності викладачів і студентів, що безумовно сприя-
тиме зміні світогляду молодих вчених та покращить ре-
зультати їх наукових досліджень.

800 аспірантів та науковців установ МОЗ України 
перебували на стажуванні у провідних освітніх та науко-

вих центрах світу (найбільше з Національного медичного 
університету ім. О. О. Богомольця, Івано-Франківського 
національного медичного університету, Вінницького на-
ціонального медичного університету ім. М. І. Пирогова, 
Дніпропетровської медичної академії). Кількість міжна-
родних наукових досліджень, у яких взяли участь вчені 
ВНЗ та НДУ МОЗ України у 2015 р., складає 378 наукових 
проектів з 60 країнами світу. Понад 360 іноземних науков-
ців у минулому році перебували на стажуванні у НДУ та 
ВМНЗ МОЗ України. У рамках міжнародного наукового 
співробітництва закладами та установами МОЗ України 
отримано понад 300 грантів на наукові дослідження. 

Особливо сприяє підвищенню професійного рів-
ня нау ковців, зокрема у сфері інноваційної діяльності, 
участь у міжнародних наукових форумах, ознайомлення з 
роботою міжнародних науково-практичних центрів. Так,  
у цент рі телемедицини Університетської клініки Запо-
різького державного медичного університету для лікарів 
клініки проведені вебінар та дві відеолекції з провідними 
фахівцями медичного факультету університету Лотарин-
гія (Франція).

Науковці Івано-Франківського національного медич-
ного університету брали участь у Національному вистав-
ковому конкурсі “Видатні науково-практичні досягнення 
в освіті”. За результатами рейтингового виставкового кон-
курсу для вищих навчальних закладів акредитації та уста-
нов післядипломної освіти отримано перемогу в номінації 
“Електронний освітній ресурс” за створення системи елек-
тронного моніторингу та розробку інтерактивних форм на-
вчання на основі 3D-технологій. У виставковому конкурсі в 
номінації “Інновації у підвищенні професійної компетент-
ності педагогів” отримано диплом лауреата І ступеня.

Ще одним важливим напрямом діяльності НДУ та 
ВМНЗ МОЗ України має стати розвиток практик академіч-
ної доброчесності, зокрема належного цитування, проти-
дія плагіату, участь у створенні МОН України національ-
ного репозитарію академічних текстів. Основною метою 
цієї діяльності має стати проведення освітніми та науко-
вими установами МОЗ України обов’язкової перевірки на 
плагіат письмових робіт усіх здобувачів вищої освіти від 
ліцеїста і студента до докторанта.

Для забезпечення подальшого розвитку медичної нау-
ки і підвищення результативності виконання НДР та ефек-
тивності впровадження нововведень необхідно:

– прискорити підготовку нормативно-правових ак-
тів щодо імплементації Закону України “Про наукову і 
науково-технічну діяльність”;

– значно підвищити конкурентоспроможність ре-
зультатів української медичної науки на світовому ринку 
нау кової продукції і медичних послуг; особливий пріо-
ритет необхідно надати оригінальним цілеспрямованим 
розробкам як фундаментального, так і прикладного ха-
рактеру; 

– продовжити оптимізацію інноваційної інфраструк-
тури наукового потенціалу галузевої медичної науки шля-
хом формування раціональної мережі НДУ (в тому числі 
наукових установ подвійного підпорядкування), створення 
навчально-науково-виробничих комплексів, дослідниць-
ких університетів, центрів колективного користування на-
уковим обладнанням тощо;

– забезпечити перехід до вирішення нагальних 
науково-практичних проблем охорони здоров’я через фор-
мування відповідних регіональних, галузевих, міжгалу-
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зевих програм, що сприятиме оптимізації використання 
асигнувань бюджетів різних рівнів;

– включити обсяги фінансування наукової діяльності 
до захищених статей Державного бюджету України (витра-
ти на медичну науку є важливою інноваційною складовою 
соціальної сфери, зокрема сфери охорони здоров’я); впро-
вадити принципи базового фінансування основної діяль-
ності державних наукових установ, що фінансуються за 
рахунок коштів державного бюджету;

– невідкладно розробити стратегію розвитку іннова-
ційної інфраструктури та оновлення матеріально-технічної 
бази наукових установ;

– запровадити ефективні механізми трансферу техно-
логій та комерціалізації результатів наукових розробок у 
сфері охорони здоров’я;

– удосконалити інформаційну базу даних результатів 
наукових досліджень із зазначенням основних медичних, 
соціальних та економічних показників;

– підвищити соціальний статус науковця та мотивацію 
до наукової діяльності, що дозволить суттєво вплинути на 
омолодження кадрового потенціалу науки;

– продовжити подальше впровадження принципів до-
казової медицини у виконання наукових досліджень та 
при аналізі базових показників здоров’я населення;

– удосконалити підготовку фахівців з управління ін-
вестиційною та інноваційною діяльністю у сфері охорони 
здоров’я.

Висновок. Підвищення вимог до подальшого розви-
тку медичної науки та підвищення результативності ви-
конання наукових розробок є обов’язковою передумовою 
успішної реалізації інноваційної політики у сфері охорони 
здоров’я, спрямованої на покращання показників здоров’я 
населення України.
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В статті наведено результати моніторингу стану організації навчального процесу у вищих медичних та фармацевтичних 
навчальних закладах та закладах післядипломної освіти, підпорядкованих МОЗ України, в 2016 році. 

The article presents the results of monitoring the state of the educational process in higher medical and pharmaceutical education 
and postgraduate educational institutions subordinated to the Ministry of Health of Ukraine in 2016.

Вступ. Міністерство охорони здоров’я Украї-
ни з метою забезпечення реалізації пункту 5 части-
ни другої статті 13 Закону України від 01.07.2014 р.  
№ 1556-VІІ “Про вищу освіту” (далі – Закон України “Про 
вищу освіту”) [1], відповідно до якого державні органи, до 
сфери управління яких належать вищі навчальні заклади, 
аналізують якість освітньої діяльності вищих навчальних 
закладів, що належать до сфери їх управління, та відповід-
но до наказу МОЗ України від 24.10.2012 р. № 834 “Про 
навчально-методичну діяльність вищих медичних та фар-
мацевтичних навчальних закладів I–IV рівнів акредитації”, 
у 2016 р. продовжило моніторинг стану організації на-
вчального процесу у вищих медичних та фармацевтичних 
навчальних закладах та закладах післядипломної освіти, 
підпорядкованих МОЗ України (далі – ВНЗ МОЗ України). 
Міністр охорони здоров’я України О. Квіташвілі затвер-
див Графік моніторингу навчально-методичної діяльності 
вищих медичних та фармацевтичних навчальних закладів 
та закладів післядипломної освіти, підпорядкованих МОЗ 
України, на 2016 р. Протягом першого півріччя 2016 р. було 
здійснено оцінку стану навчально-методичної роботи в 
Запорізькому державному медичному університеті (далі – 
ЗДМУ), ДЗ “Запорізька медична академія післядипломної 
освіти МОЗ України” (далі – ЗМАПО), Харківській медич-
ній академії післядипломної освіти (далі – ХМАПО), На-
ціональному фармацевтичному університеті (далі – НФаУ) 
та ДВНЗ “Івано-Франківський національний медичний уні-
верситет” (далі – ІФНМУ).

основна частина. Зазначений захід здійснюється з 
урахуванням реалізації статті 16 розділу V Закону Украї-
ни “Про вищу освіту”, згідно з якою система забезпечення 
якості вищої освіти в Україні складається із:

1) системи забезпечення вищими навчальними закла-
дами якості освітньої діяльності та якості вищої освіти 
(система внутрішнього забезпечення якості);

2) системи зовнішнього забезпечення якості освітньої ді-
яльності вищих навчальних закладів та якості вищої освіти;

3) системи забезпечення якості Національного аген-
ства із забезпечення якості вищої освіти і незалежних 

установ оцінювання та забезпечення якості вищої осві-
ти [1].

Слід також додати, що проблемі забезпечення якос-
ті навчання і викладання було присвячено Конференцію 
міністрів освіти Європейського простору вищої освіти і 
четвертий Болонський політичний форум в Єревані 14–
15 травня 2015 р. [3].

У Стандартах і рекомендаціях щодо забезпечення 
якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG) (далі 
– Стандарти), ухвалених Міністерською конференцією 
в Єревані, зазначено, що Стандарти щодо забезпечення 
якості поділяються на три частини: внутрішнє забезпе-
чення якості, зовнішнє забезпечення якості, забезпечення 
якості відповідними агентствами. 

Ці Стандарти мають використовуватись закладами та 
агентствами забезпечення якості як рекомендаційний до-
кумент для зовнішніх і внутрішніх систем забезпечення 
якості у вищій освіті.

За підсумками моніторингу, проведеного у вищих 
медичних та фармацевтичних навчальних закладах та 
закладах післядипломної освіти, підпорядкованих МОЗ 
України, у 2016 р. (далі – моніторинг) підготовлено до-
відки, в яких зазначено стан виконання пропозицій МОЗ 
України щодо усунення зауважень та недоліків, виявлених 
під час попереднього моніторингу навчально-методичної 
діяльності даного навчального закладу, пропозиції мо-
ніторингової групи з метою подальшого вдосконалення 
навчально-методичної роботи у ньому, доцільність розпо-
всюдження позитивного досвіду серед інших ВНЗ МОЗ 
України.

Моніторинг здійснювався з метою вивчення особли-
востей та рівня навчально-методичної діяльності ВНЗ МОЗ 
України відповідно до розробленого МОЗ України перелі-
ку питань, які підлягають моніторингу, що включав роз-
діли: загальні питання; стан виконання пропозицій МОЗ 
України щодо усунення зауважень та недоліків, виявлених 
під час попереднього моніторингу навчально-методичної 
діяльності ВНЗ МОЗ України; реалізація нормативно-
правових актів і доручень МОЗ України щодо покращення 
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якості та організації підготовки лікарів; розвиток інфра-
структури ВНЗ МОЗ України; кадровий склад (кількісні та 
якісні показники, підвищення педагогічної та лікарської 
кваліфікації науково-педагогічних працівників); контин-
гент осіб, що навчаються (вітчизняні та іноземні грома-
дяни); результати державної атестації студентів та інтер-
нів (практично-орієнтовані іспити, “Крок”); організація 
роботи центрів практичної підготовки студентів (лікарів-
інтернів, слухачів закладів післядипломної освіти), їх 
оснащення; загальна організація навчально-методичного 
процесу; організація і навчально-методичне забезпечення 
післядипломної підготовки лікарів (у тому числі дистан-
ційне навчання); підготовка навчально-методичної літе-
ратури, видавнича діяльність; забезпеченість навчальною 
книгою; інформатизація навчального процесу (новітні 
технології та засоби навчання, дистанційна освіта); між-
народна діяльність; внутрішній рейтинг і система управ-
ління якістю; науково-винахідницька діяльність та питан-
ня трансферу технологій. При цьому було зроблено акцент 
на впровадженні положень Закону України “Про вищу 
освіту”, зокрема оновленні статутів навчальних закладів, 
положень та наказів, що регламентують управління на-
вчальним процесом.

Метою моніторингу є вивчення якості підготовки 
медиків і фармацевтів, стану та особливостей навчально-
методичної діяльності навчальних закладів з урахуванням 
наявних ліцензованих спеціальностей, обсягів, напрямів 
та специфіки підготовки в умовах впровадження Закону 
України “Про вищу освіту” [2].

Моніторингові групи були сформовані таким чи-
ном, що включали представників різних навчальних 
закладів (проректори з навчальної роботи, декани, за-
відувачі науково-методичної лабораторії з питань фар-
мацевтичної освіти та проблемної науково-дослідної 
лабораторії з питань післядипломної підготовки лікарів/
провізорів) та представників структурних підрозділів  
МОЗ України. Це сприяло обговоренню проблем органі-
зації навчального процесу у ВНЗ МОЗ України в умовах 
впровадження основних положень Закону України “Про 
вищу освіту” через призму тих завдань і проблем їх ви-
рішення, які виникали і в закладах, де працюють члени 
моніторингових груп.

Загалом результати проведеного моніторингу свідчать 
про те, що більшість зауважень, внесених у 2013–2015 рр., 
ліквідована.

Разом з тим:
– недостатніми залишаються рівень публікацій спів-

робітників ВНЗ МОЗ України у виданнях бази Scopus, 
кількість підготовлених патентів на винаходи та інформа-
ційних листів за результатами виконаних наукових дослі-
джень;

– неповною мірою реалізований план заходів щодо 
забезпечення належної організації навчального процесу з 
метою поліпшення результатів складання ліцензійних іс-
питів “Крок”;

– недостатнім є забезпечення студентів оновленою на-
вчальною книгою. 

Одним із першочергових завдань щодо імплементації 
Закону України “Про вищу освіту”, визначеним у пункті 7 
розділу XV “Прикінцеві та перехідні положення” Закону 
України “Про вищу освіту” та у відповідних дорученнях 
Міністерства освіти і науки України, було оновлення ста-
тутів навчальних закладів. У всіх ВНЗ МОЗ України, де 

здійснювався моніторинг, підготовлено оновлені стату-
ти навчальних закладів, які затверджено в установлено-
му порядку (в ЗМАПО – знаходиться на затвердженні у 
МОЗ України). Разом з тим, уже є потреба внести зміни 
до Статуту ХМАПО (затверджений наказом МОЗ України 
від 03.10.2014 р. № 701), передбачивши у ньому функціо-
нування таких структурних підрозділів, як Навчально-
науковий інститут стоматології та відділ з охорони праці. 
З урахуванням нових редакцій статутів університетів (ака-
демій) назріла необхідність оновлення концепцій розви-
тку навчальних закладів (наприклад, в ІФНМУ, ЗМАПО). 

Другим із першочергових завдань був перехід на об-
сяг одного кредиту ЄКТС як одиниці вимірювання обсягу 
навчального навантаження здобувача вищої освіти, необ-
хідного для досягнення визначених (очікуваних) результа-
тів навчання.

У всіх навчальних закладах навчальні плани додип-
ломної підготовки фахівців за всіма спеціальностями 
побудовані з урахуванням обсягу одного кредиту ЄКТС 
(30 год) на виконання вимог статті 1 “Основні терміни 
та їх визначення” розділу І “Загальні положення” Закону 
України “Про вищу освіту”. 

На виконання вимог абзацу третього частини другої 
статті 56 та частини сьомої розділу XV “Прикінцеві та 
перехідні положення” Закону України “Про вищу освіту” 
в навчальних закладах впроваджувались скореговані на-
вчальні плани додипломної підготовки фахівців за всіма 
спеціальностями. При цьому у НФаУ та ІФНМУ пере-
хід на 600 год навчального навантаження на одну став-
ку науково-педагогічного працівника на навчальний рік 
здійснено одночасно на всіх курсах навчання. У ЗДМУ, 
ЗМАПО, ХМАПО, за рішенням вчених рад, цей перехід 
здійснюється поступово, починаючи з першого курсу, на 
підставі листів-дозволів МОН України від 04.03.2015 р. 
№ 1/11-2996 до ДУ “Центральний методичний кабінет 
з вищої медичної освіти МОЗ України” та до вищих на-
вчальних закладів від 13.03.2015 р. № 1/9-126.

У всіх навчальних закладах здійснюються заходи з ме-
тою приведення штатного розпису у відповідність зі стат-
тею 55 “Основні посади наукових, науково-педагогічних 
і педагогічних працівників вищих навчальних закладів та 
порядок їх заміщення” Закону України “Про вищу освіту” 
та пункту 6 статті 35 “Керівник факультету, навчально-
наукового інституту, кафедри”. Однак не у всіх навчаль-
них закладах цей процес завершено у повному обсязі. Є 
потреба у всіх ВНЗ України у подальшому формуванні ді-
євого резерву на посади завідувачів кафедр з числа докто-
рів наук шляхом активізації роботи із захисту докторських 
дисертацій; вжитті заходів щодо збільшення кількості ви-
кладачів, які мають науковий ступінь та наукове звання, ак-
тивізації роботи з підготовки науково-педагогічних кадрів 
на непрофільних кафедрах (наприклад, у НФаУ, ЗМАПО, 
ХМАПО). Ректорам навчальних закладів слід забезпечити 
можливість підготовки здобувачів та науково-педагогічних 
працівників з формування мовних компетенцій на рівні В2 
згідно з вимогами МОН України та Загальноєвропейських 
рекомендацій з мовної освіти. Відділам кадрів необхідно 
своєчасно вносити інформацію щодо проходження підви-
щення кваліфікації науково-педагогічними працівниками. 
У зв’язку з оновленням адміністративного складу на-
вчальних закладів, у тому числі з урахуванням кадрових 
змін, пов’язаних з імплементацією Закону України “Про 
вищу освіту”, було рекомендовано вжити заходів для за-
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безпечення обміну досвідом роботи між співробітниками 
навчального закладу та іншими ВНЗ МОЗ України.

Згідно із статтею 47 розділу ІХ “Організація освітньо-
го процесу” Закону України “Про вищу освіту” та відпо-
відними дорученнями МОН України, вищі навчальні за-
клади мали розробити і затвердити рішенням вченої ради 
положення про організацію навчального процесу. Зважа-
ючи на те, що наказом МОН України від 13.11.2014 р. 
№ 1310 ліквідовано наказ МОН України № 161 “Про за-
твердження Положення про організацію навчального про-
цесу у вищих навчальних закладах”, який регламентував 
усі основні аспекти організації навчального процесу, такі 
положення мають бути дієвими і не містити формальної 
інформації. Як свідчать підсумки моніторингу, прове-
деного у 2016 р., положення про організацію освітнього 
(навчального) процесу розроблено у всіх навчальних за-
кладах. Разом з тим, практично у всіх навчальних закла-
дах, де здійснювався моніторинг, є потреба в їх доопрацю-
ванні з урахуванням оновленої нормативної бази. Зокре-
ма, зустрічаються посилання на наказ МОН України від 
02.06.1993 р. № 161, який втратив чинність, разом з тим, 
не зазначено Інструкцію щодо оцінювання навчальної ді-
яльності студентів в умовах впровадження Європейської 
кредитно-трансферної системи організації навчально-
го процесу (затверджена заступником міністра охорони 
здоров’я та надіслана для впровадження з листом МОЗ 
України від 15.04.2014 р. № 08.01-47/10395) (наприклад, у 
НФаУ, ЗДМУ, ІФНМУ). 

Як свідчать підсумки моніторингу, проведеного у 
2016 р., є потреба у внесенні доповнень до положення про 
кафедру університету (академії) вимогами до підготовки 
та ведення навчально-методичної документації (ЗДМУ, 
ЗМАПО, ХМАПО, НФаУ, ІФНМУ), а також посиленні 
контролю з боку завідувачів кафедр за веденням кафед-
ральної документації, зокрема оновленням методичних 
рекомендацій для студентів, особливо для організації са-
мостійної роботи. 

Ураховуючи зростання ролі вчених рад в організації 
освітньої діяльності навчальних закладів, є доцільним 
внесення доповнень до положень про вчені ради та при-
ведення їх у відповідність із Законом України “Про вищу 
освіту”. Не у всіх навчальних закладах утворено наглядо-
ву раду для здійснення нагляду за управлінням майном ви-
щого навчального закладу на виконання статті 37 Закону 
України від 01.07.2014 р. № 1556-VII “Про вищу освіту” 
(наприклад, у ХМАПО). 

Обговорення зазначених положень у навчальних зак-
ладах спільно із членами моніторингових груп свідчить 
про доцільність створення методичних рекомендацій щодо 
розробки положень про організацію навчального процесу 
у ВНЗ МОЗ України та форм документів з урахуванням 
підсумків моніторингу q обговорення на нараді відповід-
них фахівців ВНЗ МОЗ України.

Ураховуючи динаміку оновлення нормативно-
правових документів, що регламентує організацію освіт-
ньої діяльності навчальних закладів загалом, є потреба у 
внесенні до посадових інструкцій керівників структур-
них підрозділів вимоги щодо проведення моніторингу 
нормативно-правової бази в межах посадових повнова-
жень. Зокрема, невчасно внесені зміни до положень про 
дистанційне навчання з урахуванням вимог наказу МОН 
України від 14.07.2015 р. № 761 “Про затвердження змін 
до Положення про дистанційне навчання” та положень про 

академічну мобільність наукових і науково-педагогічних 
працівників та осіб, які навчаються, згідно з вимогами 
Постанови Кабінету Міністрів України від 12.08.2015 р. 
№ 579 “Про затвердження Положення про порядок реа-
лізації права на академічну мобільність” (наприклад, у 
ХМАПО). Містить посилання на нормативні документи, 
які втратили чинність, положення про систему оцінювання 
навчальної діяльності студентів при кредитно-модульній 
системі організації навчального процесу в ЗДМУ. 

Загалом необхідно зауважити, що в більшості на-
вчальних закладів є потреба у системному оновленні дію-
чих положень про структурні й функціональні підрозділи 
та посадових інструкцій співробітників з урахуванням за-
твердженого в установленому порядку статуту університе-
ту (академії) та затвердженні їх відповідними наказами, а 
також у посиленні внутрішнього контролю за виконанням 
рішень вченої ради, організацією підготовки нормативних 
актів, службових документів, інструкції з діловодства, а 
також контролю деканів та завідувачів кафедр за веденням 
індивідуальних планів роботи викладачів, планів та звітів 
про роботу кафедр, а також у посиленні контролю з боку 
профільних служб навчальних закладів щодо виконання 
наказів та доручень МОЗ України.

Особливу увагу члени моніторингових груп приділили 
ознайомленню з розробленими у навчальних закладах по-
ложеннями про планування та облік науково-педагогічної 
діяльності з урахуванням вимог Закону України “Про 
вищу освіту”.

Зазначені положення розроблялись з урахуванням на-
казу МОН України від 07.08.2002 р. № 450 “Про затвер-
дження норм часу для планування і обліку навчальної ро-
боти та переліків основних видів методичної, наукової й 
організаційної роботи педагогічних, науково-педагогічних 
працівників вищих навчальних закладів”, зареєстро-
ваного в Міністерстві юстиції України 21.09.2002 р. за 
№ 698/6986, в якому норми часу вказані тільки для плану-
вання і обліку навчальної роботи – усього 31 позиція.

Разом з тим, у більшості навчальних закладів рішен-
нями вчених рад затверджено і години для обліку наукової 
та методичної діяльності. Обсяги цих годин є різними у 
всіх навчальних закладах.

Як свідчать підсумки обговорення зазначеного питан-
ня під час проведення моніторингу у навчальних закладах, 
є потреба в опрацюванні з представниками всіх навчаль-
них закладів методик (показників) для планування обліку 
наукової і методичної роботи науково-педагогічних пра-
цівників та підготовці відповідних рекомендацій.

Під час здійснення моніторингу особливу увагу було 
приділено наявності у навчальних закладах ефективної 
системи забезпечення вищим навчальним закладом якості 
освітньої діяльності та якості вищої освіти (система вну-
трішнього забезпечення якості) на виконання вимог статті 
16 “Система забезпечення якості вищої освіти” розділу V 
“Забезпечення якості вищої освіти” Закону України “Про 
вищу освіту”. Члени моніторингових груп зробили наголос 
на необхідності удосконалення діяльності відділів (секто-
рів) моніторингу якості освіти з розробки дієвих пропо-
зицій до керівників навчальних закладів для забезпечення 
прийняття адміністраціями вчасних управлінських рішень 
щодо удосконалення якості освітнього процесу, не обмеж-
уватись проведенням і аналізом результатів анкетування і 
соціологічних досліджень. Рекомендовано деканатам фа-
культетів, відділам (секторам) моніторингу якості освіти 
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навчальних закладів спільно з органами студентського са-
моврядування упродовж навчального року забезпечувати 
дієвий зворотний зв’язок з учасниками навчального про-
цесу та підготовку пропозицій щодо прийняття необхід-
них управлінських рішень.

Постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. 
№ 1187 затверджені Ліцензійні умови провадження освіт-
ньої діяльності закладів освіти (далі – Ліцензійні умови). 
Розділ “Технологічні вимоги щодо навчально-методичного 
забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері 
вищої освіти” (додаток 14 до Ліцензійних умов) містить 
показник забезпеченості студентів навчальними матеріа-
лами з кожної навчальної дисципліни навчального плану. 
При цьому “…забезпеченістю навчальними матеріалами 
вважається наявність підручників, навчальних посібників, 
конспектів лекцій, хрестоматій згідно з переліком реко-
мендованої літератури з розрахунку: один примірник на 
п’ять осіб фактичного контингенту студентів та заявле-
ного додаткового ліцензованого обсягу в разі розширення 
провадження освітньої діяльності…”.

Як свідчать результати моніторингу, враховуючи 
низькі показники забезпечення здобувачів вищої освіти 
сучасною навчально-методичною літературою за дани-
ми бібліотек навчальних закладів, потребує активізації 
у всіх навчальних закладах робота авторських колекти-
вів із написання підручників і посібників для отримання 
рекомендацій МОЗ України відповідно до наказу МОЗ 
України від 19 січня 2015 р. № 20 “Про організацію під-
готовки навчальної та навчально-методичної літератури”. 
Є потреба у внесенні змін (доповнень) до відповідних по-
ложень про порядок підготовки та експертизи навчальних 
і навчально-методичних засобів навчання, розроблених у 
ВНЗ МОЗ України та затверджених вченими радами на-
вчальних закладів.

Слід зауважити, що при розробці зазначених реко-
мендацій не у всіх навчальних закладах були враховані 
методичні рекомендації “Підготовка електронних ви-
дань, дидактичних демонстраційних матеріалів, елек-
тронних навчальних посібників та підручників у вищих 
медичних навчальних закладах”, затверджені МОЗ Украї-
ни 17.09.2015 р. та надіслані до ВНЗ МОЗ України для 
впровадження з листом від 18.09.2015 р. № 23-01-9/443, 
а також методичні рекомендації “Підготовка електронних 
навчальних матеріалів (електронних підручників та на-
вчальних посібників) до видання”, розроблені фахівцями 
Національної медичної академії післядипломної освіти 
імені П. Л. Шупика спільно з МОЗ України та ЦМК (лист 
МОЗ України від 27.10.2015 р. № 08.01-47/34048).

Члени моніторингових груп зробили також наголос 
на необхідності розробки положення про запобігання ви-
падкам академічного плагіату з урахуванням вимог статті 
32 розділу VІ “Вищі навчальні заклади” Закону України 
“Про вищу освіту”, а саме: “…вищі навчальні заклади 
зобов’язані вживати заходів, у тому числі шляхом запро-
вадження відповідних новітніх технологій щодо запо-
бігання та виявлення академічного плагіату в наукових 
роботах наукових, науково-педагогічних, педагогічних, 
інших працівників і здобувачів вищої освіти та притяг-
нення їх до дисциплінарної відповідальності”. Алгоритми 
проведення експертизи на плагіат мають бути затверджені 
рішенням вченої ради (наприклад, у ЗМАПО). Майже у 
всіх навчальних закладах, де таке положення розроблено, 
не враховано доручення МОЗ України від 16.12.2014 р. 

№ 08.01-47/36675 щодо необхідності затвердження на 
вчених радах положення про запобігання випадкам акаде-
мічного плагіату. 

У 2015 р. найбільша кількість рукописів, які отрима-
ли відповідні рекомендації МОЗ України щодо їх видання 
згідно з рішенням Комісії для організації підготовки на-
вчальної та навчально-методичної літератури для осіб, 
які навчаються у вищих медичних (фармацевтичному) 
навчальних закладах та закладах післядипломної осві-
ти МОЗ України, визначеної у наказі МОЗ України від 
19.01.2015 р. № 20, підготовлена у ЗДМУ (табл.).

Таблиця. Кількість рукописів, які отримали у 2015 р. 
рекомендації МОЗ України щодо їх видання

ВНЗ ЗДМУ ІФНМУ НФаУ ЗМАПО ХМАПО
Кількість 

підручників
1 1

Кількість 
посібників

15 4 2 2 2

Всього 16 4 2 2 3
 
Зважаючи на необхідність навчально-методичного за-

безпечення викладання блоків військово-медичної темати-
ки відповідно до програм додипломної та післядипломної 
підготовки у вищих навчальних закладах МОЗ України на 
виконання відповідних доручень МОЗ України, зокрема 
Плану заходів МОЗ України для організації навчального 
процесу у вищих медичних та фармацевтичних навчаль-
них закладах і закладах післядипломної освіти, підпо-
рядкованих МОЗ України, в умовах режимів підвищеної 
готовності та надзвичайних ситуацій відповідно до листа 
МОЗ України від 10.03.2015 р. № 08.01-47/7130, керівни-
кам навчальних закладів рекомендовано здійснювати пер-
шочергово закупівлю навчально-методичної літератури з 
питань військово-медичної тематики з переліку видань, 
підготовлених за участі (співавторство, рецензування) фа-
хівців Української військово-медичної академії.

Ураховуючи підсумки складання інтегрованих ліцен-
зійних іспитів “Крок” здобувачами вищої освіти у вищих 
медичних (фармацевтичному) навчальних закладах, в усіх 
навчальних закладах, де проведено моніторинг у 2016 р., 
члени моніторингових груп рекомендували розробити та 
затвердити на засіданнях вчених рад плани заходів щодо 
забезпечення належної організації навчального процесу з 
метою поліпшення результатів складання ліцензійних іс-
питів “Крок”, посилити роль деканатів та відділів інтер-
натури та відповідальність завідувачів кафедр у підготовці 
здобувачів вищої освіти до складання іспиту, активізувати 
роботу науково-педагогічних працівників кафедр щодо 
підготовки методичних розробок до самостійної роботи 
студентів та слухачів.

Для належного забезпечення процесу оволодіння здо-
бувачами вищої освіти практичними навичками та мето-
диками моніторингові групи рекомендували продовжити 
створення тренінгових центрів для забезпечення практич-
ної підготовки здобувачів вищої освіти, оснащення кафедр 
устаткуванням для моделювання невідкладних станів та 
відпрацювання практичних навичок з надання медичної 
допомоги при них. 

Члени моніторингових груп, ознайомившись із станом 
реалізації статті 67 розділу XI “Наукова, науково-технічна 
та інноваційна діяльність у вищих навчальних закладах” 
Закону України “Про вищу освіту”, рекомендували керів-
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никам ВНЗ МОЗ України активізувати залучення науково-
педагогічних працівників навчальних закладів до участі в 
міжнародних освітніх та наукових програмах, які підтри-
мані відповідними грантами, зокрема продовжити роботу 
з пошуку партнерів для реалізації наявних проектів з єв-
ропейським партнерством у рамках програми “Горизонт-
2020”, Європейських програм стажування та академічного 
обміну (Erasmus+, Horizont 2020 та інших); інтенсифікува-
ти роботу щодо виконання спільних наукових досліджень 
науково-дослідними інститутами та вищими медичними 
навчальними закладами України і зарубіжних країн, збіль-
шення кількості наукових форумів з актуальних проблем 
та досягнень з різних напрямів сучасної медичної науки 
і практики. Рекомендовано також продовжити діяльність 
щодо набуття членства у профільних міжнародних асо-
ціаціях та організаціях; вжити заходів щодо поліпшення 
якості презентацій наукових досліджень викладачів та здо-
бувачів у провідних фахових виданнях з імпакт-фактором 
у наукометричній базі даних Scopus.

З метою збільшення контингенту іноземних здобува-
чів вищої освіти у навчальних закладах рекомендовано по-
силити міжнародну профорієнтаційну діяльність з розши-
рення “географії” країн набору, поглибити взаємодію з ДП 
“Центр міжнародних програм МОЗ України” щодо участі 
у галузевих програмах міжнародного співробітництва, ви-
тримувати норми контролю стосовно встановлених зако-
нодавством України термінів тривалості щорічних відпус-
ток клінічних ординаторів з числа іноземних громадян.

Підсумовуючи, слід зазначити, що результати прове-
деного у першому півріччі 2016 р. моніторингу навчально-
методичної діяльності вищих медичних (фармацевтично-
го) навчальних закладів та закладів післядипломної освіти, 
підпорядкованих МОЗ України, свідчать, що у ВНЗ МОЗ 
України вживаються заходи для належного впровадження 
положень Закону України “Про вищу освіту”. Пропозиції 
щодо подальшого удосконалення організації навчально-
методичної роботи, висловлені у процесі моніторингу в 
більшості ВНЗ МОЗ України, можуть бути реалізовані у 
найближчі терміни. Разом з тим, у процесі обговорення 

окреслена необхідність подальшого опрацювання спільно 
з відповідними фахівцями навчальних закладів рекомен-
дацій щодо підготовки положень про організацію освіт-
нього процесу у ВНЗ МОЗ України, про кафедру ВНЗ 
МОЗ України, нормування часу у ВНЗ МОЗ України та 
інших. На думку членів моніторингових груп, цю робо-
ту доцільніше буде здійснювати після реалізації Графіка 
моніторингу навчально-методичної діяльності вищих ме-
дичних та фармацевтичних навчальних закладів і закладів 
післядипломної освіти, підпорядкованих МОЗ України, на 
2016 р.

Висновок. Проведення моніторингу організації освіт-
ньої діяльності у ВНЗ МОЗ України за участі представ-
ників усіх навчальних закладів у якості членів моніторин-
гових груп сприятиме “…вибудовуванню горизонтальних 
експертних мереж для пошуку ефективних рішень та 
забезпечення професійного і конструктивного їх обгово-
рення та презентування перед широкою академічною гро-
мадою” як одному з цільових векторів сучасної реформи 
вищої освіти в Україні [4].
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У статті накреслено особливості та шляхи ефективного запровадження програм підготовки докторів філософії в охороні 
здоров’я.

The article outlines the features and ways to implement effectively the training programs for Doctors of Philosophy in Public 
Health. 

Вступ. Важливим завданням для усіх медичних уні-
верситетів та науково-дослідних установ МОЗ України є 
розробка та імплементація сучасних стандартів підготовки 
докторів філософії за напрямом “Охорона здоров’я” від-
повідно до нової редакції Закону України “Про вищу осві-
ту” та на виконання наказу МОЗ України від 09.11.2015 р. 
№ 733 “Про утворення координаційної та робочих груп 
для формування переліку спеціалізацій та пропозицій до 
стандартів вищої освіти за спеціальностями галузі знань 
“Охорона здоров’я” [1, 2].

основна частина. Стандарти вищої освіти за кожною 
спеціальністю розробляє центральний орган виконавчої 

влади у сфері освіти і науки з урахуванням пропозицій 
галузевих державних органів, до сфери управління яких 
належать вищі навчальні заклади, і галузевих об’єднань 
організацій роботодавців та затверджує їх за погодженням 
з Національним агентством із забезпечення якості вищої 
освіти.

Отже, доктор філософії (PhD) в охороні здоров’я – 
це освітній і водночас перший науковий ступінь, що 
здобувається на третьому рівні вищої освіти на осно-
ві ступеня магістра медицини, стоматології, фармації, 
медсестринства, медичної та психологічної реабілітації 
тощо. 

Цей третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти 
відповідає восьмому кваліфікаційному рівню Національ-
ної рамки кваліфікацій і передбачає здобуття особою тео-
ретичних знань, умінь, навичок та інших компетентностей, 
достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комп-
лексних проблем у галузі професійної та/або дослідницько-
інноваційної діяльності, оволодіння методологією наукової 
та педагогічної діяльності, а також проведення власного 
нау кового дослідження, результати якого мають наукову 
новизну, теоретичне та практичне значення.

Ступенем PhD вперше почали номінувати у Болон-
ському університеті в 1130 р., у 1231 р. у Пари зькому уні-
верситеті. У більшості країн Європейського Сою зу, Мек-

сиці, США і Канаді PhD залишається найвищим науковим 
ступенем. Треба зауважити, що ступінь PhD не має безпо-
середнього відношення до галузі сучасної філософії, його 
отримують дослідники всіх (в Україні) наукових галузей, 
наприклад: доктор філософії в літературі або доктор філо-
софії у фізиці, доктор філософії у медицині. Це зумовлено 
традиціями, започаткованими у середньовічних європей-
ських університетах, стандартна структура яких, як пра-
вило, передбачала наявність факультетів філософії, права, 
теології та медицини.

В Україні особа має право здобувати ступінь доктора 
філософії в охороні здоров’я під час навчання в аспіран-
турі за спеціальностями, визначеними відповідно до По-
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станови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. 
№ 266 “Про затвердження переліку галузей знань і спе-

ціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів 
вищої освіти” [3]. 

Особи, які професійно здійснюють наукову, науково-
технічну або науково-педагогічну діяльність за основним 
місцем роботи, мають право здобувати ступінь доктора фі-
лософії поза аспірантурою, зокрема під час перебування у 
творчій відпустці, за умови успішного виконання відпо-
відної освітньо-наукової програми та публічного захисту 
дисертації у спеціалізованій вченій раді.

PhD програми в охороні здоров’я призначені для ви-
пускників університетів, які бажають продовжити дослід-
ницьку кар’єру в галузі охорони здоров’я. Докторські про-
грами зазвичай включають у себе поєднання академічних 
курсів та наукових досліджень і залежно від програми 
також практичну підготовку. PhD дослідження спрямовані 
на поглиблення знань у галузі охорони здоров’я та вирі-
шення певного наукового завдання у сфері конкретної спе-
ціальності (спеціалізації). 

Нормативний строк підготовки доктора філософії в 
аспірантурі становить чотири роки. Обсяг освітньої скла-
дової освітньо-наукової програми підготовки доктора фі-
лософії становить 30–60 кредитів ЄКТС.

Наукові установи можуть здійснювати підготовку 
докторів філософії за власною освітньо-науковою програ-
мою згідно з отриманою ліцензією на відповідну освітню 
діяльність. 

Наукові установи також можуть здійснювати підготов-
ку докторів філософії за освітньо-науковою програмою, 
узгодженою з вищим навчальним закладом. У цьому разі 
наукова складова такої програми здійснюється у науковій 
установі, а освітня складова – у вищому навчальному за-
кладі.

Як результат PhD програми аспірант (науковий або 
науково-педагогічний співробітник) має представити своє 
оригінальне дослідження у вигляді дисертації, яка буде 
розглянута повноважними експертами на спеціалізованій 
вченій раді університету (академії або інституту). 

На підставі освітньо-наукової програми вищий на-
вчальний заклад (наукова установа) розробляє власний 
навчальний план за кожною спеціальністю, який визначає 
перелік та обсяг навчальних дисциплін у кредитах ЄКТС, 
послідовність вивчення дисциплін, форми проведення на-
вчальних занять та їх обсяг, графік навчального процесу, 
форми поточного і підсумкового контролю. Успішне ви-
конання навчального плану аспірантури є обов’язковою 
умовою навчання на третьому рівні вищої освіти.

Згідно з рекомендаціями проектних документів МОН 
України освітня складова (навчальний план) освітньо-
наукової програми аспірантури складається з 30–60 кре-
дитів ЄКТС і повинна містити не менше трьох навчальних 
складових, у результаті засвоєння яких аспірант повинен:

1) оволодіти глибинними професійними знаннями, 
нау ковим і культурним кругозором рівня здобувача науко-
вого ступеня доктора філософії, зокрема шляхом засвоєн-
ня знань основних концепцій, теоретичних та практичних 
проблем, історії розвитку галузі науки та сучасного ста-
ну розвитку наукової літератури за обраною спеціальніс-
тю (обсяг цієї навчальної складової становить не менше 
12 кредитів ЄКТС);

2) набути мовних компетентностей, достатніх для 
представлення наукових результатів іноземною мовою в 
усній та письмовій формі, а також для повного розуміння 
іншомовних наукових текстів (обсяг цієї навчальної скла-
дової становить не менше 12 кредитів ЄКТС);

3) оволодіти універсальними навичками дослідника, 
зокрема методологією і методами наукового аналізу, усної 
та письмової презентації результатів дослідження, підго-
товки та проведення навчальних занять (педагогічною ді-
яльністю), управління науковими проектами та/або напи-
сання пропозицій на фінансування наукових досліджень 
тощо (обсяг цієї навчальної складової становить не менше 
6 кредитів ЄКТС).
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Навчальний план аспірантури повинен також містити 
перелік дисциплін вільного вибору аспіранта в обсязі, що 
становить не менш як 25 відсотків загальної кількості кре-
дитів ЄКТС, передбачених навчальним планом. 

При цьому аспіранти мають право вибирати навчаль-
ні дисципліни, що пропонуються для інших рівнів вищої 
освіти, за погодженням зі своїм науковим керівником. На-
вчальні дисципліни доцільно зосередити протягом пер-
ших двох років підготовки в аспірантурі.

Останні два роки доцільно присвятити підготовці 
власне дисертаційного дослідження та публікацій і апро-
бації результатів та їх впровадженню.

Чинним законодавством передбачено, що для здійс-
нення освітньої діяльності на третьому рівні вищої осві-
ти вищі навчальні заклади (наукові установи) зобов’язані 
отримати відповідну ліцензію на підставі підтверджен-
ня їх відповідності стандартам освітньої діяльності, що 
включають мінімальні вимоги до:

– кадрового забезпечення освітньої діяльності;
– кадрового забезпечення наукової підготовки;
– матеріально-технічної та інформаційної бази;
– навчально-методичного забезпечення відповідної 

освітньо-наукової програми аспірантури за спеціальністю 
(спеціалізацією).

Ступінь доктора філософії присуджується спеціалі-
зованою вищою радою вищого навчального закладу або 
наукової установи в результаті успішного виконання здо-
бувачем вищої освіти відповідної освітньо-наукової про-
грами та публічного захисту дисертації у спеціалізованій 
вченій раді. Ступінь доктора філософії з медицини (фар-
мації тощо) може бути отриманий з різних спеціалізацій 
(наприклад, хірургія або педіатрія), які затверджуються 
відповідними спеціалізованими вченими радами, які ма-
ють пройти акредитацію у Національному агентстві з пи-
тань якості вищої освіти.

Висновок. Для запровадження програм підготовки 
докторів філософії в охороні здоров’я необхідно: 

1. Завершити процес реалізації у медичних вишах та 
наукових установах МОЗ України положень Закону Украї-
ни “Про наукову та науково-технічну діяльність” та Зако-
ну України “Про вищу освіту” й затвердити план заходів 
у кожному медичному університеті, академії, науково-
дослідному  інституті. 

2. Після затвердження стандартів з освітньої діяльнос-
ті зазначеним установам потрібно забезпечити отримання 
в установленому порядку ліцензій на відповідну освітню 
діяльність, зокрема за освітньо-науковими програмами 
щодо підготовки докторів філософії в охороні здоров’я.

3. Визначити вченими радами освітніх та наукових 
установ МОЗ України перелік наукових спеціалізацій 
у рамках спеціальностей “Медицина”, “Стоматологія”, 
“Фармація”, “Медична та психологічна реабілітація”, 
“Медсестринство”, “Технологія медичної діагностики”, 
“Фізична реабілітація”.

4. Опрацювати питання щодо створення постійних або 
тимчасових наукових колективів вищих медичних навчаль-
них закладів спільно з науковими установами МОЗ України 
та НАМН України, проводити спільні наукові дослідження, 
утворювати наукові установи подвійного підпорядкування, 
спеціалізовані кафедри для підготовки фахівців за кваліфі-
каційним рівнем  доктора філософії в охороні здоров’я, а 
також організовувати спільні PhD програми.
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У статті наведено аналіз забезпеченості студентів вищих медичних та фармацевтичних навчальних закладів навчально-
методичною літературою. 

The article presents analysis of students provision of medical and pharmaceutical universities by educational and teaching 
literature.

Вступ. Належне забезпечення здобувачів вищої 
освіти сучасною навчально-методичною літературою є 
невід’ємною складовою забезпечення якості організації 
навчального процесу у вищих навчальних закладах та за-
безпечує виконання статті 16 розділу V Закону України 
«Про вищу освіту» [1].

Відповідно до Ліцензійних умов провадження освіт-
ньої діяльності закладів освіти, затверджених Постановою 
Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1187 (далі – 
Ліцензійні умови), забезпеченість студентів навчальними 
матеріалами з кожної навчальної дисципліни навчального 
плану включена до розділу “Технологічні вимоги щодо 
навчально-методичного забезпечення провадження освіт-
ньої діяльності у сфері вищої освіти” (додаток 14 до Ліцен-
зійних умов) [2]. При цьому “…забезпеченістю навчаль-
ними матеріалами вважається наявність підручників, на-
вчальних посібників, конспектів лекцій, хрестоматій згідно 
з переліком рекомендованої літератури з розрахунку: один 
примірник на п’ять осіб фактичного контингенту студентів 

та заявленого додаткового ліцензованого обсягу в разі роз-
ширення провадження освітньої діяльності…”.

основна частина. У 2015/2016 навчальному році 
аналіз забезпеченості студентів навчально-методичною 
літературою ще здійснювався з урахуванням Ліцензійних 
умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти, за-
тверджених наказом Міністерства освіти і науки України 
від 24.12.2003 р. № 847, а саме з розрахунку: одна навчаль-
на книга на трьох студентів, що одночасно вивчають дану 
дисципліну.

Дані щорічного моніторингу забезпечення студентів 
сучасними підручниками та посібниками, виданими дер-
жавною мовою на паперових носіях протягом останніх 
п’яти років, який проводить Державна установа “Цен-
тральний методичний кабінет з вищої медичної освіти 
МОЗ України” (далі – ЦМК), свідчать, що у 2015/2016 
навчальному році зберігається тенденція до збільшення 
показників забезпечення студентів усіх спеціальностей 
навчальними книгами (табл. 1).

Таблиця 1. Показники забезпечення підручниками і посібниками студентів ВНЗ МОЗ України за спеціальностями 
(2014 – 2015 р.) 

“Лікувальна справа”, “Педіатрія” та 
“Медико-профілактична справа” “Стоматологія” “Медична психологія” “Фармація”

підручники посібники підручники посібники підручники посібники підручники посібники
2014 34 18 30 16 34 22 16 16
2015 35 17 33 13 37 22 21 15

Необхідно зазначити, що, ураховуючи пункт 3 нака-
зу МОН України від 18.04.2014 р. № 486 “Деякі питан-
ня скасування процедури надання МОН України грифів 
навчальній літературі для вищих навчальних закладів”, 
а також той факт, що останнє засідання Комісії з меди-
цини Науково-методичної ради з питань освіти Мініс-
терства освіти і науки України (наказ МОН України від 
25.11.2011 р. № 1364), на якому б розглядались рукописи 
з метою подання їх до МОН України для отримання від-
повідного грифа, відбулось у січні 2015 р., під час ана-
лізу забезпечення дисциплін навчальною літературою у 
2015/2016 навчальному році (станом на 01.09.2015 р.) вра-
ховані навчально-методичні книги, які видані за дозвола-
ми вчених рад ВНЗ МОЗ України та надійшли до фондів 
бібліотек з вересня 2014 р.

Окрім того, коли ЦМК здійснювало рецензування під-
ручників та відповідних матеріалів на здобуття Державної 
премії України в галузі науки і техніки 2016 р., відповід-
но до критеріїв, зазначених у Порядку висунення Мініс-
терством освіти і науки України підручників на здобуття 
Державної премії в галузі науки і техніки, схваленому 
рішенням колегії Міністерства освіти і науки України від 
26.06.2014 р. № 4/6-19 [7], розглядались лише ті роботи, 
які видані до 2014 р. і мали відповідні грифи МОН Ук-
раїни. 

Станом на 01.09.2015 р. забезпечення дисциплін на-
вчальних планів додипломної підготовки лікарів зі спеці-
альностей “Лікувальна справа”, “Педіатрія” та “Медико-
профілактична справа” залишається на рівні 2014 р. і ста-
новить 35 % підручниками та 17 % посібниками (табл. 2), 
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при цьому найкращі показники забезпеченості підручни-
ками залишаються, як і у 2014 р., у Національного медич-

ного університету імені О. О. Богомольця та Запорізького 
державного медичного університету (табл. 3). 

Таблиця 2. Динаміка забезпечення підручниками і посібниками студентів медичних факультетів ВНЗ МОЗ України зі 
спеціальностей “Лікувальна справа”, “Педіатрія” та “Медико-профілактична справа” протягом 2011 – 2015 р. (державна 
мова, термін використання – 5 років)

Рік проведення обрахунків Забезпечення підручниками (%) Забезпечення посібниками (%)
2011 28 27
2012 37 39
2013 35 30
2014 34 18
2015 35 17

Таблиця 3. Забезпечення підручниками і посібниками студентів спеціальностей “Лікувальна справа”, “Педіатрія”, 
“Медико-профілактична справа” по ВНЗ МОЗ України (державна мова, термін використання – 5 років)

ВНЗ БДМУ
(*Лікув. справа)

ВНМУ ДМА ЗДМУ ІФНМУ ЛНМУ

роки 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015
Підр. 30 51 26 29 41 43 55 54 31 23 30 42
Пос. 20 40 9 2 11 8 45 36 16 7 16 15

ВНЗ НМУ ОНМУ ТДМУ УМСА ХНМУ
роки 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015
Підр. 58 55 8 9 29 39 22 28 40 36
Пос. 26 27 5 7 31 35 8 7 14 8

ВНЗ ДНМУ (без 
грифів)

Сер.%

роки 2014 2015 2014 2015
Підр. 6 34 35
Пос. 6 18 17

Як свідчать показники, зазначені у таблиці 4, зріс 
відсоток забезпечення підручниками гуманітарних та 
соціально-економічних дисциплін та блоку природничо-

наукової підготовки, суттєво не змінились показники 
забезпечення підручниками і посібниками професійно-
орієнтованих дисциплін.  

Таблиця 4. Забезпечення підручниками та посібниками по блоках дисциплін (спеціальності “Лікувальна справа”, 
“Педіатрія”, “Медико-профілактична справа”)

2011 2012 2013 2014 2015
Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни

Підручники, % 17 32 20 19 27
Посібники, % 23 44 30 23 14

Природничо-наукові дисципліни
Підручники, % 33 42 29 30 35
Посібники, % 26 42 24 16 15

Професійно-орієнтовані дисципліни
Підручники, % 34 40 39 36 36

Посібники, % 31 34 31 18 17

Найменш забезпеченими залишаються дисципліни “Іс-
торія медицини”, “Медична біологія”, “Сестринська прак-
тика”, “Біостатистика”, “Клінічна фармакологія”, “Медична 
генетика” та інші (табл. 5).

У 2015 р. зберігається тенденція до зростання забезпе-
чення підручниками студентів стоматологічних факульте-
тів. При цьому найкращі показники забезпечення підручни-
ками зберігаються у: Запорізькому державному медичному 
університеті (2013 р. – 56 %; 2014 р. – 53 %; 2015 р. – 51 %), 
Національному медичному університеті імені О. О. Бого-
мольця (2013 р. – 51 %; 2014 р. – 54 %; 2015 р. – 51 %), ДВНЗ 

“Івано-Франківський національний медичний університет” 
(2013 р. – 23 %; 2014 р. – 40 %; 2015 р. – 43 %) (табл. 6). 
До 47 % у 2015 р. зріс відсоток забезпечення підручниками 
у ВДНЗ “Буковинський державний медичний університет” 
(2013 р. – 34 %, 2014 р. – 36 %).

Найменш забезпеченими сучасною навчальною книгою 
залишаються такі професійно-орієнтовані дисципліни, як: 
“Пропедевтика терапевтичної стоматології” (підручниками – 
1 %, посібниками – 12 %), “Ортодонтія” (підручниками – 16 %, 
посібниками – 0 %), “Профілактика стоматологічних захво-
рювань” (підручниками – 8 %, посібниками – 15 %) (табл.  7).
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Забезпечення навчальною книгою студентів медико-
психологічного факультету суттєво не змінилось у ВДНЗ 
“Буковинський державний медичний університет” (табл.  8). 
Зменшилось забезпечення посібниками у Вінницькому на-

ціональному медичному університеті імені М. І. Пирогова 
(5 % – у 2015 р. порівняно з 12 % – у 2014 р.) та підручниками 
у Національному медичному університеті імені О. О. Бого-
мольця (37 % – у 2015 р. порівняно з 42 % – у 2014 р.).

2011 2012 2013 2014 2015
Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни

Підручники, % 17 32 20 19 27
Посібники, % 23 44 30 23 14

Природничо-наукові дисципліни
Підручники, % 33 42 29 30 35
Посібники, % 26 42 24 16 15

Професійно-орієнтовані дисципліни
Підручники, % 34 40 39 36 36

Посібники, % 31 34 31 18 17

Таблиця 5. Забезпечення підручниками із посібниками дисциплін спеціальностей “Лікувальна справа”, “Педіатрія” 
та “Медико-профілактична справа” (державна мова, термін використання – 5 років)

Таблиця 6. Забезпечення підручниками та посібниками студентів спеціальності “Стоматологія” по ВНЗ МОЗ Украї-
ни (державна мова, термін використання – 5 років)

Таблиця 7. Забезпечення підручниками та посібниками дисциплін спеціальності “Стоматологія” (державна мова, 
термін використання – 5 років)

ВНЗ БДМУ ВНМУ ДМА ЗДМУ ІФНМУ
роки 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015
Підр. 34 36 47 19 18 25 24 23 31 56 53 51 23 40 43
Пос. 33 36 35 8 5 1 5 6 2 43 42 32 10 11 11

ВНЗ НМУ ОНМУ ТДМУ УМСА ХНМУ
роки 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015
Підр. 51 54 51 4 8 9 11 20 29 21 30 35 15 30 32
Пос. 25 24 24 18 3 5 10 16 15 9 7 7 8 9 7

ВНЗ ЛНМУ ДНМУ (без грифів) Сер.%
роки 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015
Підр. 26 21 33 7 28 30 33
Пос. 16 11 13 9 22 16 13

Назва дисципліни
Забезпечення (%)

підручники посібники
2014 2015 2014 2015

Історія медицини 2 18 – –
Медична біологія – – 15 6
Пропедевтика терапевтичної стоматології 10 1 9 12
Патоморфологія 8 3 9 17
Фізична реабілітація, спортивна медицина 1 13 18 17
Профілактика стоматологічних захворювань 9 8 27 15
Ортодонтія 9 16 – –
Дитяча терапевтична стоматологія 27 33 – 8
Дитяча хірургічна стоматологія 14 26 – –
Дерматологія, венерологія 16 17 – 1
Медична психологія – 3 8 8
Клінічна фармакологія 9 – 10 18
Клінічна імунологія 1 10 10 8

ВНЗ БДМУ (*Лікув. справа) ВНМУ НМУ Сер.%
роки 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015
Підр. 38 35 34 21 26 30 42 42 37 34 34 37
Пос. 37 32 31 12 12 5 22 22 22 22 22 22

Таблиця 8. Забезпечення підручниками і посібниками студентів спеціальності “Медична психологія” по ВНЗ МОЗ 
України (державна мова, термін використання – 5 років)
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У 2015/2016 навчальному році спостерігається покра-
щення забезпечення навчально-методичною літературою 
студентів фармацевтичних факультетів. 

З метою покращення забезпечення студентів сучасною 
навчальною книгою вищі навчальні заклади МОЗ України 
(далі – ВНЗ МОЗ України) вживали заходів для залучення 
коштів на видання та закупівлю навчально-методичної лі-
тератури. Як свідчать показники, зазначені у таблицях 13, 
14 та 15, найбільше коштів на закупівлю навчальної літе-
ратури спрямовано у: Запорізькому державному медично-
му університеті (2 692 704,00 грн); ДЗ “Дніпропетровська 
медична академія МОЗ України” (1 215 540,00 грн); Він-
ницькому національному медичному університеті імені 

ДЗ “Дніпропетровська медична академія МОЗ Украї-
ни” (298,50 грн); ВДНЗ України “Українська медична сто-
матологічна академія” (119,39 грн).

Найбільше коштів на видання навчальної літера-
тури у 2015 р. спрямовано у: ДВНЗ “Тернопільський 
державний медичний університет імені І. Я. Горбачев-
ського МОЗ України” (1 214 063,10 грн., з них 88,6 % – 
українською мовою); Національному фармацевтичному 
університеті (772 213,00 грн, з них 67,3 % – українською 
мовою); Запорізькому державному медичному універ-
ситеті (436 000,00 грн, з них 87,0 % – українською мо-
вою). 

При цьому у всіх ВНЗ МОЗ України переважна кіль-
кість навчально-методичної літератури була видана укра-
їнською мовою. 

Таблиця 9. Забезпечення підручниками і посібниками студентів спеціальності “Фармація” по ВНЗ МОЗ України 
(державна мова, термін використання – 5 років)

Таблиця 10. Забезпечення підручниками і посібниками студентів спеціальності “Клінічна фармація” по ВНЗ МОЗ 
України (державна мова, термін використання – 5 років) 

Таблиця 12. Забезпечення підручниками і посібниками студентів спеціальності “Технологія фармацевтичних пре-
паратів” по ВНЗ МОЗ України (державна мова, термін використання – 5 років)

Таблиця 11. Забезпечення підручниками і посібниками студентів спеціальності “Технологія парфумерно-косметичних 
засобів” по ВНЗ МОЗ України (державна мова, термін використання – 5 років) 

М. І. Пирогова (956 828,00 грн). При цьому із розрахунку 
на одного студента найбільші показники щодо коштів, ви-
ділених на закупівлю навчальних книг, виданих україн-
ською мовою, у: ДЗ “Дніпропетровська медична академія 
МОЗ України” (162,56 грн); ДВНЗ “Тернопільський дер-
жавний медичний університет імені І. Я. Горбачевського 
МОЗ України” (147,45 грн); ВДНЗ “Буковинський держав-
ний медичний університет” (136,00 грн); російською – у 
ДЗ “Дніпропетровська медична академія МОЗ України” 
(524,59 грн); Запорізькому державному медичному універ-
ситеті (280,64 грн); Харківському національному медично-
му університеті (153,91 грн); іноземною – у Запорізькому 
державному медичному університеті (1 951,94  грн); 

ВНЗ ВНМУ НФаУ ДМА ЗДМУ ІФНМУ ЛНМУ
2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015

Підр. 10 16 6 14 14 21 35 26 22 34 24 27
Пос. 3 3 9 17 9 5 56 46 16 15 13 9

ВНЗ НМУ ОНМУ ТДМУ БДМУ ДНМУ (без грифів) Сер.%
2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015

Підр. 8 32 6 5 9 19 23 34 4 16 21
Пос. 11 21 2 4 20 15 23 22 3 16 15

ВНЗ ВНМУ НФаУ ДМА ЛНМУ ТДМУ БДМУ Сер.%
2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015

Підр. 12 17 6 12 11 19 18 22 9 19 10 32 11 20
Пос. 8 5 9 14 9 7 8 8 15 11 16 30 11 13

ВНЗ
НФаУ ЗДМУ НМУ ТДМУ Сер.%

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015
Підр. 6 16 28 21 13 27 9 16 14 20
Пос. 4 13 45 41 17 19 16 13 21 22

ВНЗ
НФаУ Сер.%

2014 2015 2014 2015
Підр. 2 9 2 9
Пос. 3 14 3 14

Підсумки моніторингу навчально-методичної діяль-
ності вищих медичних та фармацевтичних навчальних 
закладів s закладів післядипломної освіти, підпорядко-
ваних МОЗ України, проведеного на виконання наказу 
МОЗ Украї ни від 24.10.2012 р. № 834 “Про навчально-
методичну діяльність вищих медичних та фармацевтичних 
навчальних закладів I–IV рівнів акредитації” та відповідно 
до Графіка моніторингу навчально-методичної діяльності 
вищих медичних та фармацевтичних навчальних закладів 
і закладів післядипломної освіти, підпорядкованих МОЗ 
України, на 2016 р., затвердженого міністром охорони 
здоров’я О. Квіташвілі 14.01.2016 р., свідчать про те, що 
у ВНЗ МОЗ України здійснювалась закупівля навчально-
методичної літератури з питань військово-медичної тема-
тики (лист ЦМК від 09.06.2015 р. № 23-01-9/246) [1].
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Таблиця 13. Дані про кошти, спрямовані ВНЗ МОЗ України на закупівлю навчальної літератури протягом 2011–
2015 рр. (грн)

Таблиця 14. Кошти на закупівлю навчальної літератури (на одного студента) у 2012–2015 рр. (грн) 

Назва ВНЗ 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р.

БДМУ 177 428,00 232 405,00 215 127,40 439 438,50 640 930,00

ВНМУ 489 553,80 750 741,80 653 140,00 682 064,00 956 828,00

ДМА 286 058,00 241 750,00 755 970,00 824 200,00 1 215 540,00

ЗДМУ 287 283,00 268 480,00 426 890,00 293 600,00 2 692704,00

ІФНМУ 111 162,50 223 787,01 361 029,73 297 417,17 685 386, 13

ЛНМУ 295 145,00 602 818,00 351 555,00 458 550,00 539 476,27

НМУ 1 988 931,0 2 804 047,00 не надано 331 260,00 738 375,00

НФУ 924 504,00 33 618,00 686 851,00 300 611,00 566 688,85

ОНМУ 327 044,25 252 267,00 198 500,00 392 327,00 140 077,00

ТДМУ 196 860,00 203 329,00 57 742,00 193 510,00 503 178,90

УМСА 250 565,00 349 444,00 343 189,00 479 520,00 278 170,00

ХНМУ 399 270,00 615 165,00 768 166,00 277 580,00 794 653,50

ВНЗ Українською Російською Іноземною
2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

БДМУ 41,86 46,00 89,80 136,00 – – – – 108,55 55,00 83,60 52,00

ВНМУ 80,80 100,95 75,80 107,30 22,60 45,45 75,41 105,80 11,00 54,01 98,65 70,00

ДМА 35,39 159,00 168,28 162,56 63,76 169,16 149,38 524,59 260,28 70,98 86,31 298,50

ЗДМУ 41,60 71,50 39,40 90,52 28,20 171,4 86,90 280,64 37,90 54,66 58,60 1951,94

ІФНМУ 39,01 64,26 51,35 52,10 14,98 155,51 53,11 69,53 63,27 56,87 49,71 25,83

ЛНМУ 122,50 68,50 88,00 112,49 660,00 87,00 18,00 – 130,60 100,87 82,00 36,53

НМУ 208,09 не 
надано

12,66 31,97 473,82 не 
надано

137,49 17,11 802,63 не 
надано

120,48 18,09

НФУ 4,38 61,85 34,46 53.35 0,58 27,02 23,41 89,80 – 309,85 10,81 69,91

ОНМУ 50,30 45,10 58,00 4,40 31,90 – 110,00 147,00 67,20 – 20,00 –

ТДМУ 50,24 13,16 53,44 147,45 185,90 32,82 105,00 12,62 57,40 18,70 19,48 16,09

УМСА 81,70 79,70 84,07 57,13 97,76 61,03 266,65 48,53 290,41 190,38 74,53 119,39

ХНМУ 51,25 143,64 29,39 121,53 222,70 70,05 72,78 153,91 157,43 98,47 38,59 54,67

Відповідно до підготовленого з урахуванням про-
позицій ВНЗ МОЗ України та затвердженого ЦМК 
29.01.2016 р. Оперативного плану видання навчальної та 
навчально-методичної літератури для студентів вищих 
навчальних закладів та закладів післядипломної освіти, 
підпорядкованих МОЗ України, на 2016 р., найбільша 

кількість підручників запланована до видання у Націо-
нальному медичному університеті імені О. О. Богомоль-
ця (27), Національному фармацевтичному університеті 
та ДВНЗ “Тернопільський державний медичний універ-
ситет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України” (13 та 12) 
(табл. 16).
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Електронна інформатизація в медичній освіті вимагає 
широкого застосування у навчальному процесі електро-
нних освітніх ресурсів. Як свідчить інформація, надана 
ВНЗ МОЗ України на запит ЦМК (табл. 17), станом на 
01.09.2015 р., найбільша кількість електронних видань 
використовується у навчальному процесі: Одеського на-
ціонального медичного університету (1790), Запорізько-

Таблиця 15. Дані про кошти, спрямовані ВНЗ МОЗ України на видання навчальної літератури у 2013 – 2015 рр.

Назва 
ВНЗ

 2013 р. 2014 р. 2015 р.

загальна
сума
(грн)

загальна
сума
(грн)

укр. 
мовою

(%)

рос. 
мовою

(%)

іноз. 
мовою

(%)

загальна
сума
(грн)

укр. 
мовою

(%)

рос. 
мовою

(%)

іноз. 
мовою

(%)

БДМУ 25 000,00 22 775,00 17,6 – 82,4 12 790,00 90,0 – 10,0

ВНМУ 96 535,14 85 142,00 77,0 7,7 15,3 74 508,00 68,2 18,2 13,6

ДМА – – – – – – – – –

ЗДМУ 296 902,00 392 150,00 70,0 27,0 3,0 436 000,00 87,0 10,0 3,0

ІФНМУ 70 534,80 387 726,13 72,0 4,0 24,0 257 597,00 90,0 1,0 9,0

ЛНМУ 151 166,00 174 680,00 58,7 – 41,3 115 227,28 72,9 – 27,2

НМУ не надано 331 260,00 25,0 27,0 47,0 – – – –

НФУ 579 021,00 202 222,00 87,2 10,0 2,8 772 213,00 67,3 28,1 4,6

ОНМУ 263 940,17 272 848,17 72,4 27,6 – 234 549,70 73,1 26,9 -

ТДМУ 434 003,00 519 697,29 94,8 – 5,3 1 214 063,1 88,6 4,4 7,0

УМСА 100 300,00 145 700,00 85,0 10,0 5,0 170 300,00 86,0 8,9 5,1

ХНМУ 91 197,00 56 458,30 37,5 50,5 12,0 45 866,40 54,3 34,1 11,6

ДНМУ 249 346,00 58 314,00 – 100,0 –

Таблиця 16. Оперативний план видання навчальної та навчально-методичної літератури для студентів вищих на-
вчальних закладів та закладів післядипломної освіти, підпорядкованих МОЗ України, на 2016 р.

го державного медичного університету (1732) та ВДНЗ 
Украї ни “Українська медична стоматологічна академія” 
(828); при цьому найбільша кількість видань, авторами 
яких є фахівці навчальних закладів, у: Запорізькому дер-
жавному медичному університеті (1662); ВДНЗ України 
“Українська медична стоматологічна академія” (718); Хар-
ківському національному медичному університеті (633).

Назва ВНЗ
Кількість запланованих  до видання підручників

загальна з них за бюджетні кошти
2015 2016 2015 2016

БДМУ 3
ВНМУ 1 3 1
ДМА 5
ЗДМУ 4 5 1

ІФНМУ 1 2 1
ЛНМУ 9 7 3
НМУ 50 27 50
НФУ 9 13

ОНМУ 2
ТДМУ 2 12
УМСА 5
ХНМУ 5 3 5 2

НМАПО 6 5 1
ХМАПО 2 6 1
ЗМАПО 3 1
ДНМУ 1 1
ЛДМУ 1 1
Всього 92 101 58 9
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З метою забезпечення організації підготовки 
електрон них видань фахівцями ВНЗ МОЗ України, ав-
торським колективом за участі фахівців МОЗ України, 
ЦМК, Донецького національного медичного універси-
тету імені М. Горького, Національної медичної академії 
післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, Запорізького 
державного медичного університету, ДВНЗ “Тернопіль-
ський державний медичний університет імені І. Я. Гор-
бачевського МОЗ України” підготовлені методичні реко-
мендації “Підготовка електронних видань, дидактичних 
демонстраційних матеріалів, електронних навчальних 
посібників та підручників у вищих медичних навчальних 
закладах”, які затверджені МОЗ України 17.09.2015 р. та 
надіслані до ВНЗ МОЗ України для впровадження з лис-
том від 18.09.2015 р. № 23-01-9/443[5], а також методичні 
рекомендації “Підготовка електронних навчальних мате-
ріалів (електронних підручників та навчальних посібни-
ків) до видання”, розроблені фахівцями Національної ме-
дичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика 
спільно з МОЗ Украї ни та ЦМК (лист МОЗ України від 
27.10.2015 р. № 08.01-47/34048) [6].

Однак на теперішній час активність авторських ко-
лективів ВНЗ МОЗ України щодо створення електронних 
засобів методичного забезпечення процесу навчання є мі-
німальною. Сподіваємось на те, що у ВНЗ МОЗ України 
будуть створені належні умови та вжито заходів для акти-
візації діяльності науково-педагогічних фахівців з підго-
товки навчально-методичної літератури, зокрема шляхом 
запровадження рейтингу науково-педагогічних працівни-
ків та рейтингу кафедр. 

Для покращення стану забезпечення здобувачів вищої 
освіти сучасною навчальною книгою Державні установи 
“Центральний методичний кабінет з вищої медичної осві-
ти МОЗ України” та “Центральний методичний кабінет з 
підготовки молодших спеціалістів МОЗ України” відповід-
но до наказу МОЗ України від 19.01.2015 р. № 20 “Про ор-
ганізацію підготовки навчальної та навчально-методичної 
літератури” [3] протягом 2015 та І кварталу 2016 рр. ор-
ганізовували проведення експертизи навчальної літера-

Таблиця 17. Кількість електронних видань, які надійшли до фондів бібліотек ВНЗ протягом 2011 – 2015 рр. (станом 
на 01.09.2015 р.)

ВНЗ

Кількість 
електронних 

видань

З них:
з грифами МОН, МОЗ 

України, ЦМК
кількість 
видань, 

авторами 
яких є 

фахівці навч. 
закладу

кількість 
видань, які 
надійшли 
з дозволу 
авторів

кількість 
видань, які 
отримано 
з вільних 
джерел

укр. рос. іншими 
мовами

підручники посібники

БДМУ 9 2 5 4 4 5 8 – 1
ВНМУ 69 – – – 6 63 22 47 –
ДМА 87 74 13 66 66 21 86 1 –
ЗДМУ 1732 49 339 1662 1732 – 1309 136 285

ІФНМУ 59 22 34 19 6 25 46 8 2
ЛНМУ 7 2 5 3 5 2 4 2 1
НМУ 79 39 23 1 78 – 21 47 11
НФУ 296 21 92 294 294 2 149 81 66

ОНМУ 1790 176 197 57 5 1730 387 832 571
ТДМУ 512 – 512 512 – – 302 111 99
УМСА 828 4 46 718 754 74 327 277 224
ХНМУ 675 18 64 633 42 – 325 238 112
Всього 6143 407 1330 3969 2992 1922 2986 1780 1372

тури, навчально-методичних матеріалів та інших засобів 
навчання у вищих навчальних закладах та закладах піс-
лядипломної освіти МОЗ України для забезпечення роз-
гляду рукописів книг Комісією для організації підготовки 
навчальної та навчально-методичної літератури для осіб, 
які навчаються у вищих медичних (фармацевтичному) 
навчальних закладах та закладах післядипломної освіти 
МОЗ України, й отримання рекомендацій МОЗ України 
щодо їх видання. 

Слід зауважити, що кількість виданих підручників, які 
отримали відповідні грифи МОН та МОЗ України, вклю-
чено до показників Галузевого рейтингу діяльності вищих 
навчальних закладів та закладів післядипломної освіти, 
який проводиться на виконання наказу МОЗ України від 
22.11.2013 р. № 1000 “Про рейтинг оцінювання діяльності 
вищих навчальних закладів ІV рівня акредитації та закладів 
післядипломної освіти МОЗ України”. Окрім того, наявність 
виданого підручника чи навчального посібника, що рекомен-
дований МОН України, іншим центральним органом вико-
навчої влади, аналізується для визначення рівня наукової та 
професійної активності науково-педагогічного працівника 
відповідно до Ліцензійних умов, затверджених Постановою 
Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1187. 

Найбільшу кількість рукописів, які отримали у 2015 р. 
рекомендації МОЗ України щодо їх видання, підготовлені 
авторськими колективами за участі фахівців: ВДНЗ Укра-
їни “Українська медична стоматологічна академія” (33); 
ВДНЗ “Буковинський державний медичний університет” 
(23), Запорізького державного медичного університету 
(16) (табл. 18).

Висновки: 1. Упродовж 2015 р. на експертизу до Держав-
ної установи «Центральний методичний кабінет з вищої ме-
дичної освіти МОЗ України» надійшло 158 рукописів, з них 
144 книги отримали від МОЗ України дозволи на видання. 

2. Належне забезпечення студентів навчальною літе-
ратурою, у тому числі електронними виданнями, є важли-
вою та невід’ємною складовою забезпечення якості освіт-
ньої діяльності на виконання статті 16 розділу V Закону 
України «Про вищу освіту».
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Таблиця 18. Кількість рукописів, які отримали у 2015 р. рекомендації МОЗ України щодо їх видання

ВНЗ БДМУ ВНМУ ДМА ЗДМУ ІФНМУ ЛНМУ НМУ НФаУ ОНМУ ТДМУ УМСА ХНМУ
Кількість 

підручників
2 1 1 1 1 1

Кількість 
посібників

21 2 10 15 4 2 12 2 3 4 32

Всього 23 3 10 16 4 2 12 2 4 5 33 –

ВНЗ ЗМАПО ХМАПО НМАПО Інші ВНЗ
Кількість 

підручників
1 1 4

Кількість 
посібників

2 2 13 7

Всього 2 3 14 11

література
1. Про вищу освіту : Закон України від 01.07.2014 р. 

№ 1556-VІІ. 
2. Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності 

закладів освіти : Постанова Кабінету Міністрів України 
від 30.12.2015 р. № 1187.

3. Про організацію підготовки навчальної та 
навчально-методичної літератури : наказ МОЗ України від 
19.01.2015 р. № 20.

4. План заходів МОЗ України для організації навчаль-
ного процесу у вищих медичних та фармацевтичних на-
вчальних закладах та закладах післядипломної освіти, під-
порядкованих МОЗ України, в умовах режимів підвищеної 
готовності та надзвичайної ситуації : лист МОЗ України 
від 10.03.2015 р. № 08.01-47/7130. 

5. Підготовка електронних видань, дидактичних де-
монстраційних матеріалів, електронних навчальних по-
сібників та підручників у вищих медичних навчальних 
зак ладах : методичні рекомендації, затверджені МОЗ 
України 17.09.2015 р. 

6. Підготовка електронних навчальних матеріалів 
(електронних підручників та навчальних посібників) до 
видання : методичні рекомендації лист МОЗ України від 
27.10.2015 р. № 08.01-47/34048.

7. Порядок висунення Міністерством освіти і науки 
України підручників на здобуття Державної премії в галу-

зі науки і техніки : рішення колегії Міністерства освіти і 
науки України від 26.06.2014 № 4/6-19.

8. Особливості підготовки навчальної літератури в 
сучасних умовах / О. П. Волосовець, Ю. С. П’ятницький, 
Л. В. Соколова [та ін.] // Реалізація Закону України “Про 
вищу освіту” у вищій медичній та фармацевтичній осві-
ті України : матеріали Всеукр. навч.-наук. конф. з між-
нар. участю, присвяченої пам’яті ректора, чл.-кор. НАМН 
України, проф.. Леоніда Якимовича Ковальчука. – Терно-
піль : Укрмедкнига, 2015. – С. 12–18.

9. Динаміка забезпечення студентів навчальною 
літературою в сучасних умовах / О. П. Волосовець, 
Ю. С. П’ятницький, Л. В. Соколова [та ін.] // Досягнення 
і перспективи впровадження кредитно-модульної системи 
організації навчального процесу у вищих медичних (фар-
мацевтичному) навчальних закладах України : матеріали 
Всеукр. навч.-наук. конф. з міжнар. участю. – Тернопіль : 
Укрмедкнига, 2014. – С. 435–441.

10. Національний підручник – важлива складова орга-
нізації підготовки фахівців у вищих медичних та фармацев-
тичних навчальних закладах / М. С. Осійчук, О. П. Воло-
совець, І. С. Вітенко [та ін.] // Кредитно-модульна система 
організації навчального процесу у вищих медичних (фарма-
цевтичному) навчальних закладах України на новому етапі : 
матеріали Х ювілейної Всеукр. навч.-наук. конф. з міжнар. 
участю. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2013. – С. 29–34.
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Закону україни «про ВиЩу осВіту» 
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Міністерство охорони здоров’я України,  

ДУ «Центральний методичний кабінет з вищої медичної освіти МОЗ України» 
ДО «Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки 

«Медицина» і «Фармація» при МОЗ України»

THE PROPER ORGANIzATION OF CERTIFICATION OF GRADUATES – IMPORTANT COMPONENT  
OF THE LAw OF UkRAINE «ON HIGHER EDUCATION»

Yu. S. Pyatnytskyi, І.Y. Bulakh, I. V. Melnyk, M. R. Mruha, M. O. Polishchuk, L. P. Vojtenko
Ministry of Health of Ukraine 

SI «Central methodical cabinet of higher medical education the Ministry of Health of Ukraine» 
SO «Center for testing professional competence of specialists with higher education training directions «Medicine» 

and «Pharmacy»  Ministry of Health of Ukraine»

У статті наведено принципи та особливості проведення атестації випускників українських вищих медичних та фармацев-
тичних навчальних закладів у 2016 році.

The article presents the principles and features of certification of graduates of Ukrainian medical and pharmaceutical universities in 2016. 

Вступ. Відповідно до статті 13, пункту 2, підпункту 5 
Закону України від 1 липня 2014 р. № 1556-VІІ “Про вищу 
освіту” (далі – Закон України “Про вищу освіту”) державні 
органи, до сфери управління яких належать вищі навчаль-
ні заклади, аналізують якість освітньої діяльності вищих 
навчальних закладів, що належать до сфери їх управлін-
ня [1]. Саме тому Міністерство охорони здоров’я України 
(далі – МОЗ України), ураховуючи пункт 4 Положення про 
Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого 
Указом Президента України від 13 квітня 2011 р. № 467, 
“…відповідно до покладених на нього завдань аналізує 
якість освітньої діяльності вищих навчальних закладів, 
що належать до сфери управління МОЗ України”.

З метою удосконалення методичного забезпечення 
проведення атестації випускників у вищих навчальних 
закладах, підпорядкованих МОЗ України, з листом МОЗ 
України від 30.12.2015 р. № 23-01-9/671 до вищих на-
вчальних закладів МОЗ України надіслано для врахування 
в роботі оновлену відповідно до статті 6 Закону України 
“Про вищу освіту” примірну форму Звіту голови екзаме-
наційної комісії (далі – звіт), розроблену на підставі при-
мірної форми Звіту голови Державної екзаменаційної ко-
місії, затвердженої МОЗ України 21.05.2014 р. (лист МОЗ 
України від 21.05.2014 р. № 08.01-47/14038) [4, 6].

основна частина. Примірна форма звіту сформована 
з урахуванням пропозицій моніторингових груп, які вивча-
ли організацію навчально-методичного забезпечення на-
вчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) 
навчальних закладах (далі – ВМ(Ф)НЗ) у 2012 – 2014 р. 
на виконання наказу МОЗ України від 24.10.2012 р. № 834 
“Про навчально-методичну діяльність вищих медичних та 
фармацевтичних навчальних закладів I–IV рівнів акредита-
ції”; підсумків обговорення питань удосконалення атестації 
випускників на семінарах, проведених на виконання наказу 
МОЗ України від 28.10.2013 р. № 232-Адм. “Про проведен-
ня короткотривалих семінарів-тренінгів для начальників 
навчальних відділів та семінару для фахівців, відповідаль-
них за впровадження системи менеджменту якості (згідно з 
вимогами ДСТУ ISO 9001 : 2009) у вищих медичних (фар-
мацевтичному) навчальних закладах” [2, 3, 5].

Слід нагадати, що з метою удосконалення підготовки 
студентів старших курсів до випускних екзаменів та по-
кращення організації і проведення атестації випускників 
за підсумками напрацювань учасників семінарів-тренінгів 
було підготовлено та впроваджено у роботу ВМ(Ф)НЗ ряд 
документів, зокрема:

– Методичні рекомендації з підготовки до ліцензійних 
інтегрованих іспитів “Крок 1” і “Крок 2” як галузевого мо-
ніторингу якості вищої медичної освіти відповідно до Єв-
ропейських вимог (для студентів та викладачів), підготов-
лені з урахуванням Порядку проведення ліцензійних інте-
грованих іспитів, погодженого з МОЗ України 29.04.2013 р. 
Методичні рекомендації надіслані до ВМ(Ф)НЗ з листом 
МОЗ України від 06.11.2013 р. № 23-01-9/137;

– Інструкцію щодо оцінювання навчальної діяльності 
студентів  в умовах впровадження Європейської кредитно-
трансферної системи організації навчального процесу 
(затверджена заступником міністра охорони здоров’я та 
надіслана для впровадження з листом МОЗ України від 
15.04.2014  № 08.01-47/10395);

– Методику проведення підсумкового семестрового 
контролю за результатами складання модулів з дисциплін, 
які є складовою державної атестації випускників (листи МОЗ 
України від 06.11.2013 р. № 23-01-9/138 та № 23-01-9/139).

На виконання доручень МОН України (лист МОН 
України керівникам вищих навчальних закладів від 
20.01.2015 р. № 1/9-19 “Щодо організації атестації здобу-
вачів вищої освіти та організації освітнього процесу”) та 
ДУ “Центральний методичний кабінет з вищої медичної 
освіти МОЗ України” (лист до ректорів вищих навчальних 
закладів МОЗ України від 30.01.2015 р. № 23-01-9/40) не-
обхідно було розробити (оновити) положення про атеста-
цію випускників та положення про екзаменаційну комісію. 
Підсумки моніторингу навчально-методичної діяльності 
вищих медичних та фармацевтичних навчальних закладів 
і закладів післядипломної освіти, підпорядкованих МОЗ 
України, проведеного на виконання наказу МОЗ України 
від 24.10.2012 р. № 834 “Про навчально-методичну діяль-
ність вищих медичних та фармацевтичних навчальних за-
кладів I–IV рівнів акредитації” та відповідно до Графіка 
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моніторингу навчально-методичної діяльності вищих ме-
дичних та фармацевтичних навчальних закладів і закладів 
післядипломної освіти, підпорядкованих МОЗ України, на 
2016 р., затвердженого міністром охорони здоров’я О. Кві-
ташвілі 14.01.2016, свідчать про те, що такі положення у 
ВМ(Ф)НЗ були розроблені. 

Якісне заповнення інформації у таблиці 2.1 Звіту дає 
змогу оцінити ефективність заходів навчального закладу 
із збереженням контингенту студентів, основні причини 
відрахування студентів, відсоток студентів, які не склали 
інтегровані іспити “Крок-1” і “Крок-2”.

Слід зробити наголос на тому, що у розділі 5 Звіту 
“Пропозиції голови екзаменаційної комісії щодо поліп-
шення якості професійної підготовки випускників” голова 
екзаменаційної комісії має зазначити:

– загальну характеристику підготовки фахівців з на-
пряму підготовки (спеціальності) і характеристику знань, 
умінь та компетенцій випускників; якість виконання про-
ектів (робіт), актуальність їхньої тематики та відповід-
ність сучасному стану науки, техніки і виробництва  (для 
галузі знань “Фармація”);

– недоліки, допущені у підготовці фахівців, зауважен-
ня щодо забезпечення організації атестації випускників;

– пропозиції голови екзаменаційної комісії щодо: по-
ліпшення якості підготовки фахівців; усунення недоліків в 
організації проведення атестації випускників і захисту ви-
пускних проектів (робіт); можливості публікації основних 
положень проектів (робіт), їх використання у навчальному 
процесі на підприємствах, в установах та організаціях; на-
дання випускникам рекомендації щодо вступу до аспіран-
тури.

Разом з тим, як свідчать матеріали аналізу звітів голів 
ДЕК у 2014 та 2015 р., часто цей розділ описується фор-
мально [7].

У багатьох звітах з року в рік повторюються одні і ті 
ж зауваження і пропозиції, що може свідчити про недо-
статній рівень роботи з ліквідування раніше виявлених 
недоліків у навчальних закладах або про формальний під-
хід з боку голови екзаменаційної комісії до формування 
зауважень та пропозицій. 

Як уже зазначалось під час узагальнення підсумків 
атестації у минулому році, у переліку нормативних доку-
ментів, на підставі яких проводилась атестація випускни-
ків, у багатьох звітах містяться посилання на нормативні 
документи, які вже втратили чинність, неправильно вказа-
но назви наказів та їх реквізити. 

Узагальнення підсумків результатів складання ліцензій-
них інтегрованих іспитів “Крок-2”, що є складовою частиною 
атестації випускників, у минулому році свідчить, що порівня-
но з результатами складання цих іспитів у попередніх роках 
спостерігається покращення результатів. Зокрема, кількість 
студентів, які не склали ліцензійний іспит “Крок-2”, у 2013 р. 
становила 243 (2,9 %) студентів, у 2014 р. – 175 (2,1 %) сту-
дентів, у 2015 р. – 116 (1,4 %) студентів. 

Результати складання ліцензійних іспитів “Крок-2” 
студентами-громадянами іноземних держав у 2015 р. зна-
ходяться у таких самих межах, як у 2013 р. Зокрема, кіль-
кість студентів-громадян іноземних держав, які не про-
йшли атестацію, у 2013 р. становила 229 (8,3 %) студентів, 
у 2015 р. – 243 (9,0 %) студентів. 

Відповідно до статті 6 розділу ІІ Закону України “Про 
вищу освіту” атестація осіб, які здобувають ступінь мо-
лодшого бакалавра, бакалавра чи магістра, здійснюється 

екзаменаційною комісією, до складу якої можуть включа-
тися представники роботодавців та їх об’єднань, відповід-
но до положення про екзаменаційну комісію, затвердже-
ного вченою радою вищого навчального закладу.

Для проведення атестації випускників у 2016 р. нака-
зом МОЗ України від 11.01.2016 о. № 3 затверджено пер-
сональний склад голів екзаменаційних комісій у 2016 р., 
який сформовано, переважно, з урахуванням пропозицій 
ВМ(Ф)НЗ, підпорядкованих МОЗ України. Перш за все, 
до складу голів екзаменаційної комісії були включені 
представники інших вищих навчальних закладів МОЗ та 
МОН України, представники роботодавців. Включення 
до складу голів екзаменаційних комісій фахівців закладів 
післядипломної освіти сприятиме удосконаленню послі-
довної підготовки випускників вищих медичних (фарма-
цевтичного) навчальних закладів в інтернатурі.

Як зазначено у пункті 5 таблиці 1.3 Звіту “Загальна 
інформація про склад екзаменаційної комісії, екзаменато-
рів тощо”, до проведення атестації випускників доцільно 
залучати наукових співробітників, фахівців з відповідних 
видів виробничої діяльності, представників галузевих 
об’єднань роботодавців, разом з тим, у якості екзаменато-
рів мають бути доктори та кандидати наук. 

При проведенні атестації випускників у 2016 р. необ-
хідно врахувати узагальнені підсумки атестації випускни-
ків ВМ(Ф)НЗ у 2015 р., надіслані з листом МОЗ України 
від 18.02.2016 р. № 08.01-47/3951. Зокрема, наявність у на-
вчальному закладі системної роботи з усунення недоліків 
в організації підсумкової атестації, проведенні деканата-
ми та випускаючими кафедрами до атестації методичної, 
навчальної та виховної роботи, підготовці викладацьких 
кадрів вченої кваліфікації для забезпечення викладання 
дистанційно на старших курсах.

Відповідно до статті 16 розділу V Закону України 
“Про вищу освіту”, система забезпечення якості вищої 
освіти в Україні складається із:

1) системи забезпечення вищими навчальними закла-
дами якості освітньої діяльності та якості вищої освіти 
(система внутрішнього забезпечення якості);

2) системи зовнішнього забезпечення якості освітньої 
діяльності вищих навчальних закладів та якості вищої 
освіти;

3) системи  забезпечення якості Національного агент-
ства із забезпечення якості вищої освіти і незалежних 
установ оцінювання  та забезпечення якості вищої освіти.

Висновок. 
1. Належне проведення атестації випускників ВМ(Ф)

НЗ є свідченням наявності сформованої системи забез-
печення вищими навчальними закладами якості освіт-
ньої діяльності та якості вищої освіти, а проведення МОЗ 
України аналізу підсумків атестації є складовою системи 
зовнішнього забезпечення якості освітньої діяльності ви-
щих навчальних закладів та якості вищої освіти.

2. Урахування зазначеного сприятиме удосконаленню 
організації атестації випускників ВМ(Ф)НЗ у 2016 р.

література
1. Про вищу освіту : Закон України від 01.07.2014 р. 

№ 1556-VII. 
2. Інструкція щодо оцінювання навчальної діяльності 

студентів в умовах впровадження Європейської кредитно-
трансферної системи організації навчального процесу : 
лист МОЗ України від 15.04.2014 р. № 08.01-47/10395 до 
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ректорів вищих медичних (фармацевтичного) навчальних 
закладів IV рівня акредитації.

3. Методичні рекомендації з підготовки до ліцензій-
них інтегрованих іспитів “Крок 1” і “Крок 2” як галузе-
вого моніторингу якості вищої медичної освіти відповід-
но до Європейських вимог (для студентів та викладачів) : 
лист МОЗ України від 06.11.2013 р. № 23-01-9/137.

4. Оновлена примірна форма звіту голови екзамена-
ційної комісії : лист МОЗ України від 30.12.2015 р. № 23-
01-9/671 до ректорів вищих навчальних закладів.

5. Особливості атестації випускників вищих медич-
них (фармацевтичного) навчальних закладів у 2015 році  / 
О. П. Волосовець, Ю. С. П’ятницький, Л. В. Соколова [та 

ін.] // Реалізація Закону України “Про вищу освіту” у ви-
щій медичній та фармацевтичній освіті України : матері-
али Всеукр. навч.-наук. конф. з між нар. участю, присвя-
ченої пам’яті ректора чл.-кор. НАМН України, проф Лео-
ніда Якимовича Ковальчука. – Тернопіль : Укрмедкнига, 
2015. – С. 19–20.

6. Примірна форма звіту голови державної екзаме-
наційної комісії : лист МОЗ України від 21.05.2014 р. 
№ 08.01-47/14038.

7. Узагальнені підсумки атестації випускників вищих 
медичних (фармацевтичного) навчальних закладів МОЗ 
України у 2015 році : лист МОЗ України від 18.02.2016 р. 
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DEVELOPMENT OF PRACTICE-ORIENTED AND SIMULATION TRAINING AT I. HORBACHEVSKY 
TERNOPIL STATE MEDICAL UNIVERSITY

M. M. Korda, A. H. Shulhai, A. A. Hudyma, S. Y. Zaporozhan 
I. Horbachevsky Ternopil State Medical University

У статті висвітлено основні етапи впровадження практично-орієнтованого та симуляційного навчання у Тернопільському 
державному медичному університеті. Показано формування та структуру навчально-практичного центру симуляційного на-
вчання, його роль у підготовці фахівців.

The main stages of implementation of practice-oriented and simulation training at Ternopil State Medical University are presented 
in this article. Establishing and structure of the Practical Training Centre of Simulation Training and its influence on professionals’ 
training are specified.

Вступ. Розвиток сучасної медичної освіти в Україні, 
перехід на нові стандарти вищої освіти, основані на ком-
петентнісному підході до організації освітнього процесу, 
вимагають удосконалення методик навчання. Здатність ви-
пускника успішно здійснювати професійну діяльність по-
винна ґрунтуватися на динамічній комбінації знань, вмінь 
і практичних навичок, способів мислення, професійних 
якостей. Стрімкий розвиток науково-технічного прогресу, 
використання у практичній діяльності лікаря сучасних ін-
новаційних приладів, обладнання, вимагає акцентування 
компетентностей підготовки лікарів на практичному здо-
бутті навиків та алгоритмів при діагностиці та лікуванні 
різних патологій. При цьому важливим залишається за-
провадження наскрізного практично-орієнтованого на-
вчання при вивченні дисциплін природничо-наукової та 
професійної підготовки. 

Внесення до стандартів вищої освіти обов’язкового 
засвоєння практичних навичок вимагає проведення ряду 
організаційних заходів з їх контролю. У багатьох краї-
нах Європи та США і Канади введено обов’язковий 
об’єктивний структурований клінічний іспит. При цьому 
складання даного іспиту є обов’язковою складовою до-
пуску до майбутньої професійної діяльності. 

Сучасна охорона здоров’я характеризується стрімким 
ростом високотехнологічних засобів діагностики, лікуван-
ня, профілактики і реабілітації пацієнтів. Кількість практич-
них навичок, які повинен опанувати лікар, значно зросла. На 
сьогодні не завжди можливим є забезпечення навчального 
процесу, відпрацювання обов’язкових практичних навичок 
й алгоритмів надання невідкладної та екстреної допомоги, 
тематичними пацієнтами та хворими з відповідними невід-
кладними станами. Окрім цього, у зв’язку з наближенням 
до запровадження страхової медицини, права пацієнта ви-
магають їхньої згоди на виконання тих чи інших дій, з точки 
зору освітнього процесу, з кожним роком все більш актуаль-
ними стають правові аспекти навчання студентів біля ліжка 
хворого тактичних навичок. Зустрічається багато випадків 
незгоди пацієнтів на проведення обстеження їх студентами, 
виконання студентами маніпуляцій, оперативних прийомів. 
Все це в цілому породжує проблему пошуку нових засобів 
для навчання студентів, серед яких, як показує світовий до-
свід, перспективним є симуляційне навчання.

Передумовами впровадження симуляційного навчан-
ня стало стрімке впровадження великої кількості віртуаль-
них технологій у різні сфери діяльності людини. У системі 
вітчизняної охорони здоров’я, в числі іншого, з’явилися 
і широко впроваджуються різноманітні фантоми, моделі, 
муляжі, тренажери, віртуальні симулятори та інші техніч-
ні засоби навчання, що дозволяють з тим чи іншим сту-
пенем вірогідності моделювати процеси, ситуації та інші 
аспекти професійної діяльності медичних працівників. 

Сучасний стан розробки та виготовлення манекенів, а 
також приладів для відпрацювання алгоритмів виконання 
практичних навичок повністю забезпечує тими чи інши-
ми симуляторами та манекенами для їх відпрацювання до 
максимального відтворення в реальних умовах. При цьому 
сучасні манекени дозволяють моделювати різні ситуації. 
У зв’язку з цим доцільним є у підготовці фахівців галу-
зі знань “Охорона здоров’я” запроваджувати наскрізною 
програмою практично-орієнтоване навчання. 

основна частина. Для покращення практичної під-
готовки на додипломному рівні, забезпечення якості під-
готовки фахівців у Тернопільському державному медич-
ному університеті прийнято рішення про запровадження 
ряду освітніх технологій щодо практично-орієнтованого 
навчання. При цьому, вже починаючи з першого курсу, при 
вивченні дисциплін природничо-наукової підготовки роз-
починається знайомство студентів із застосуванням у діаг-
ностичному та лікувальному процесах того чи іншого об-
ладнання, вивчення принципів, які лежать в основі роботи 
медичних приладів. Так, в основу вивчення медичної фі-
зики покладено завдання на основі фізичних явищ вивчи-
ти функціонування біомеханічного, електромагнітного та 
оптичного медичного обладнання, а також функціонуван-
ня апаратних медичних комплексів. Отримані студентами 
теоретичні та практичні знання дозволять сформувати фа-
хові компетентності в галузі медичної фізики й загальні 
компетентності з метою їх подальшого використання при 
вивченні професійно-орієнтованих програм. В основу по-
кладено навчання студентів при вивченні як самого ме-
дичного обладнання, так і вивчення його основних блоків 
та механізмів дії за допомогою віртуальних навчальних 
програм. До кожного практичного заняття з медичної фі-
зики створено віртуальні навчальні програми працівника-
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ми кафедри медичної фізики Тернопільського медичного 
університету спільно з інженерами-програмістами відділу 
інформаційних технологій. Всього з даної дисципліни в 
освітньому процесі використовується 51 навчальна вірту-
альна програма з медичної фізики. 

У вивченні студентами анатомії людини, топографії 
ділянок та органів запроваджено поряд із препаруван-
ням фізичних тіл на кожному занятті одночасне вивчення 
топографії органів і їх співвідношення на комп’ютерних 
томограмах, контрастних та оглядових рентгенограмах у 
нормі. З цією метою на кафедрі створено та постійно 
оновлюється банк комп’ютерних томограм та рентгено-
грам тіла людини на електронних і плівкових носіях, які 
використовуються під час проведення практичних занять. 
Під час практичних занять широко використовується вір-
туальне препарування, яке налагоджено у кожній навчаль-
ній кімнаті, а також віртуальні навчальні програми, роз-
роблені співробітниками кафедри.

На кафедрі медичної біохімії створено тематичні на-
вчальні аудиторії, ензимодіагностики, гормональних до-
сліджень, білкового обміну, ліпідного обміну, вуглеводно-
го обміну.

На кафедрі нормальної фізіології працює 6 навчаль-
них лабораторій: з функціональної діагностики системи 
кровообігу, з функціональної діагностики системи крові, з 
функціональної діагностики системи дихання, з функціо-
нальної діагностики сенсорних систем, з функціональної 
діагностики нервової та ендокринної систем, з функціо-
нальної діагностики систем травлення і виділення, у яких 
проводяться відповідно до наявного обладнання тема-
тичні практичні заняття. При цьому відбувається робота 
студентів із більшістю приладів, які використовуються у 
функціональній діагностиці. Це є робота з комп’ютерним 
периграфом, аудіотестерами, електронним аномалоскопом, 
автоматичним рефрактометром, електроофтальмоскопом, 
електронними спірографами, ацидогастрометрами та ін. 
Студенти навчаються знімати та читати електрокардіо-
граму здорової людини, визначати за нею частоту пульсу і 
особливості ритму, вивчають і розшифровують спірограми, 
засвоюють методику проведення велоергометрії тощо. 

Для покращення засвоєння студентами практичних 
навичок з діагностики в університеті створено кафедру 
клініко-лабораторної діагностики і кафедру функціональ-
ної діагностики та клінічної патофізіології. Кафедри осна-
щено сучасним діагностичним обладнанням. Кафедрами 
розроблено навчальні програми, які базуються на набутті 
практичних навичок при безпосередній роботі з клінічним 
матеріалом, з використанням сучасних біохімічних та іму-
нологічних аналізаторів. Студенти аналізують показники, 
отримані при різних видах патологічних станів, функці-
ональному дослідженні органів та систем за допомогою 
сучасних апаратів і засвоюють методики, які використову-
ються у лікувальному та діагностичному процесі. 

Клінічною базою кафедри функціональної діагнос-
тики є відділення функціональної діагностики універси-
тетської лікарні, а кафедри клініко-лабораторної діагнос-
тики – міжкафедральна клінічна лабораторія та клінічна 
лабораторія університетської лікарні. 

З метою контролю засвоєння студентами практичних 
навичок, визначених стандартами вищої освіти за кожною 
спеціальністю, введені матрикули практичних навичок, 
які є обов’язковими для опанування студентами протягом 
навчального року. 

 Рівень оволодіння практичною навичкою, включеною 
у матрикул, є обов’язковим. Після завершення навчально-
го року і зарахування усіх практичних навичок матрикул 
здається у деканат і зберігається в архіві, як і інші доку-
менти про успішність студентів. Студенти, які не засвоїли 
практичних навичок, визначених у матрикулі, вважаються 
такими, що не виконали навчальної програми та навчаль-
ного плану. 

Окремим видом контролю за опануванням студентами 
практичних навичок є об’єктивний структурований клі-
нічний іспит (ОСКІ). Цей вид контролю в Тернопільсько-
му державному медичному університеті імені І. Я. Горба-
чевського введено у 2009 р. При цьому, ОСКІ для студен-
тів є допуском до проведення семестрового підсумкового 
контролю. Семирічна практика ОСКІ довела доцільність 
його проведення, та підтвердила значно вищий рівень за-
своєння практичних навичок. 

Застосування при проведенні контролю практичних 
навичок під час ОСКІ “віртуальних пацієнтів” та манеке-
нів і тренажерів забезпечує для студентів всі умови для де-
монстрації своїх вмінь у реальних умовах змодельованої 
ситуації. Під час іспиту студент повинен продемонстру-
вати 12 практичних навичок з різних дисциплін, тобто ви-
конати 12 різних завдань. На виконання кожного завдання 
відводиться певний час, якщо студент не вкладається у 
ліміт часу – він повинен перейти до наступного завдання. 
Під час проведення іспиту студент повинен уважно про-
читати завдання і зробити відповідні дії, що відповідають 
стандартному алгоритму виконання навички. Екзаменатор 
навіть не спілкується зі студентом, він лише оцінює адек-
ватність дій і виставляє оцінку. 

У ТДМУ приділяють значну увагу симуляційному на-
вчанню. Перша віртуальна клініка була створена у 2003 р. 
на базі Навчально-наукового інституту медсестринства. 
Для навчання медичних сестер створено віртуальну опе-
раційну. 

Для забезпечення викладання дисципліни “Екстрена 
та невідкладна медична допомога” опорною кафедрою, 
якою є кафедра ТДМУ, було складено список практичних 
навичок та перелік сучасних засобів для навчання. Для за-
безпечення освітнього процесу було створено навчально-
практичний центр, який оснащено сучасними манекена-
ми. Відпрацювання навичок відбувається в умовах, макси-
мально наближених до реальних клінічних ситуацій. 

Структура навчально-практичного центру симуляцій-
ного навчання включає ряд тематичних кабінетів симуля-
ційного навчання, кабінети викладачів, завідувача центру. 

Кабінет для відпрацювання навичок серцево-легеневої 
реанімації оснащений повноростовими манекенами для 
відпрацювання базових реанімаційних заходів та квалі-
фікованих заходів реанімації з імітацією серцевих ритмів 
і можливістю застосування автоматичного або ручного 
дефібрилятора. Окремо також є манекени для відпрацю-
вання навичок прохідності дихальних шляхів, штучної 
вентиляції легень різними методами а також манекени для 
відпрацювання навичок серцево-легеневої та мозкової ре-
анімації. 

Кабінет симуляційного навчання в педіатрії відтворює 
фрагменти палати педіатричного відділення із доглядом за 
новонародженим у кювезі, догляду за дітьми різного віку 
та їх фізикального обстеження. Окрім того, кабінет облад-
наний манекеном для проведення реанімаційних заходів у 
педіатрії: серцево-легеневої реанімації, відновлення про-
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хідності дихальних шляхів, дефібриляції та електрокарді-
ографічного контролю. 

Кабінет симуляційного навчання у внутрішній медици-
ні оснащений манекенами для симуляційного навчання до-
гляду за хворими, манекенами для аускультації при різних 
патологіях органів дихання, серцевих шумів. Також кабінет 
містить манекен, що імітує порушення серцевого ритму із 
кардіомоніторингом, який дає можливість інструктору дис-
танційно управляти та змінювати серцеві ритми.

Кабінет симуляційного навчання з хірургії оснащений 
тренажерами з малоінвазивної та ендоскопічної хірургії, 
фрагментами операційної, тренажерами для відпрацюван-
ня хірургічної техніки роз’єднання та з’єднання тканин, 
оперативних прийомів. Для відпрацювання техніки прове-
дення ендоскопічних малоінвазивних операційних втру-
чань на експериментальних тваринах (в’єтнамських сви-
нях) створено в межах віварію операційну, яку оснащено 
необхідним обладнанням та лапароскопічною стійкою.

Кабінет симуляційного навчання в акушерстві та гіне-
кології включає манекени для симуляції родової діяльнос-
ті, реанімації та догляду новонародженого, гінекологічні 
манекени.

Кабінет тактичної медицини симулює умови, макси-
мально наближені до польових, забезпечує можливості 
відпрацювання навичок із домедичної допомоги в екстре-
мальних умовах.

Перспективний розвиток симуляційного навчання у 
підготовці висококваліфікованих фахівців направлений на 
відпрацювання не тільки окремих навичок, але і навчання 
алгоритмів роботи в команді.

Висновок. Упровадження практично-орієнтованого 
та симуляційного навчання дозволяє підготувати якісно 
нового фахівця, який відповідатиме сучасним вимогам 
стандартів вищої освіти. 
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1. wrocław Medial University – our roots. In 1811, 
Friedrich Wilhelm the Third, King of Prussia, moved an 
old (erected in 1506) but decaying Protestant Universität 
Viadrina from Frankfurt am Oder to Breslau (Wroclaw) and 
joined it with Catholic Academia Leopoldina (erected in 
1702). The newly established university, Friedrich-Wilhelm 
Universität, was composed of 5 faculties: Catholic theology, 
Protestant theology, law, medicine, and philosophy; the last 
one comprised all modern sciences like geography, history, 
modern and classic philology, music, mathematics, agriculture 
etc. 

From it’s very beginning the Faculty of Medicine was an 
eminent and worldwide influential scientific center. Among 
the most notable scientists, often pioneers of their specialties, 
first of all should be mentioned (in an alphabetical order): 
Alois Alzheimer, Leopold Auerbach, Ferdinand Julius Cohn, 
Paul Ehrlich (Nobel Prize Winner, 1908), Jan von Mikulicz-
Radecki, Oskar Minkowski, Albert Neisser, Carl Prausnitz, 
Jan Evangelista Purkyně, and Carl Wernicke. Up until  the 
Nazi time the nationality of the Faculty stuff members 
actually did not matter. When asked about his nationality, 
Jan von Mikulicz-Radecki used to answer “I am a surgeon”.  
Thus among the faculty stuff there were scientists of Jewish, 
German, Polish, and Czech origins. 

The end of the Second Word War was the end of the 
German University in Breslau. As soon as in August 1945 the 
University was  revived, mainly by surviving scientific staff 
from John-Casimir University in Lviv. From the 26 chairs in 
the Faculty, as much as 21 were headed by professors from 
Lviv. Consequently, we consider ourselves as the heirs of 
medical faculties of both Friedrich-Wilhelms-Universität zu 
Breslau and Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie and we 
are equally proud of them. 

2. wrocław Medical University – the present time. In 
1950, medical and pharmacy faculties were extracted from the 
University to create Medical Academy which was renamed to 
Wrocław Medical University (WMU) in 2012.  At present, the 
University comprise of 5 faculties: 

• Faculty of Medicine (2267 students, 1st course: 
21 candidates per place), 

• Faculty of Dentistry (537 students, 1st course: 
34 candidates per place), 

• Faculty of Postgraduate Medical Training, 
• Faculty of Pharmacy (1113 students, 1st course: 

8 candidates per place), 
• Faculty of Health Science (1655 students, 1st course: 

5 candidates per place).
Commercial studying (with fee) is available on medical 

and dentistry faculties, both for studying in Polish and English 
languages. About 50% of students of those two faculties are 
paying for their studies. Although, there is neither a separate 
faculty, nor separate departments dedicated for English 
speaking students, for didactic purposes they are grouped into 
an English Division headed by the Vice-Dean for Studies in 
English at Medicine and Dentistry Faculties, respectively. 

There are 720 foreigner students, 48 of whom are Ukrainian 
citizens. Of the foreigners, 100 are studying in Polish as holders 
of Karta Polaka (a document confirming Polish nationality of 
a foreigner). These  figures do not include the foreign students 
participating in the ERASMUS+ Program. 

The scientific staff of WMU comprise 120 professors 
(nominated by the President of Republic of Poland), 
130 doctors habilitowany (a scientific grade higher than PhD), 
and 527 PhDs. Wroclaw Medical University is ranked 5th 
of 11 medical universities and 15th among all institutions 
of higher education in Poland. In some important categories 
WMU is ranked even higher; we reach No. 7 in “scientific 
publications” and “educational conditions”. The publishing 
house of WMU issues 4 scientific papers; “Advances in 
Clinical and  Experimental Medicine” is a bimonthly journal 
published only in English, with IF of 1,095 and is indexed in 
MEDLINE.  

The University keeps increasing its scientific and didactic 
capabilities. In addition to the old post-German campus a new 
University Hospital, with the capacity of about 1000 hospital 
beds, was erected 10 years ago. At present, there are nearly 
120 000 hospitalizations and 20 000 surgical operations per 
year in it. In 2014, the first in the word successful neurosurgical 
reconstruction of an interrupted spinal cord was performed 
there. The Hospital is an important transplant center with more 
than 50 kidney transplantations per year. The Department 
of Anesthesiology and Intensive Therapy, with about 50 
specialist and 50 residents is No. 1 in Poland. In the last 5 
years, two other investments were brought to the successful 
end; a new headquarters for the Faculty of Pharmacy and the 
Center for Scientific Medical Information. The most recent 
venture is the Center for Medical Simulation focus on virtual 
teaching of medicine. The project is estimated to consume 
about 30 million PLN and is supposed to be finalized in 2020. 

3. wrocław Medical University – invitation for 
cooperation. Wroclaw Medical University has working 
cooperation agreements with the following Ukrainian 
institutions of higher education: Zaporizhia State Medical 
University, Lviv National Medical University, Ternopil State 
Medical University, and Kharkov National University of 
Pharmacy. The cooperation with TSMU started in 2009 and is 
the most effective one. All the information about it are available 
on a website dedicated for the bilateral cooperation: <http://
www.umed.wroc.pl/tarnopol>. The cornerstone for cooperation 
are exchange programs for TSMU researches and students. At 
present, the following programs are implemented: 

• Working visits for TSMU professors. The visits lasting for 
7-14 days are focused on understanding the scientific profiles 
and organization of the institutions relevant to the one headed 
by the visitor. Personal contacts cannot be overestimated for 
further cooperation and the visits usually result in research 
trainings for assistants. 

• One-month trainings for young TSMU researches. A 
trainee undergoes a training in departments relevant to his/
her scientific and professional interests, according to the 
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application. The project is conducted with a financial support 
from DIL (the local medical board), and is thus limited to 6 
applicants pre year. 

• Group training for young researchers. The training may 
be organized at the request of TSMU authorities. In 2014 with 
an initiative of professor Олійник Олександр Валентинович 
over a dozen of surgeons and anesthesiologists underwent a 
two-weeks training in relevant institutions at Wroclaw Medical 
University. 

• Erasmus-like exchange program for TSMU students. 
Although Ukraine still does not participate in ERASMUS 
Program, two years ago WMU and TSMU started students’ 
exchange program based on the rules of ERASMUS. According 
to these, TSMU nominates 4 students per year for studying in 
Wroclaw and WMU does not charge students for the tuition. 
Two students are studying in English and two in Polish. 

• Professional summer-holiday trainings for TSMU 
students. The training is organized for 10 medical students, 
6 dentistry students, and 6 pharmacy students each year. The 
training for medical students lasts 4 weeks and for pharmacy and 
dentistry ones -  2 weeks. Medical training  is the most intensive 
one; for the first two weeks the students visit the most modern 
and informative departments including transplant medicine, 
cardiology with cardiosurgery, neurosurgery, anesthesiology 
with intensive therapy, and nephrology with dialysis therapy;  

for the next two weeks they join the departments of their 
individual choice, according to their interests. 

In addition, researchers and students of TSMU and 
WMU  actively participate in scientific events organized by 
both partner institutions. Professors from TSMU held lectures 
on tuberculosis, children asthma, and sepsis, while the 
lecturers from WMU join conferences organized in Ternopil. 
Students from both universities present their research results 
at students’ scientific conferences organized in Wroclaw and 
Ternopil. 

Future projects include: 
• Joined research based on international programs offered 

by the Polish government i.e. POLONEZ Program,
• PhD study for TSMU employees,
• Publications of research results in journals issued by the 

cooperating Universities.  
4. Conclusions:
• Bilateral cooperation between WMU and TSMU is 

focused on building interpersonal relationships and  exchange 
of experience. 

• Both the Universities are strongly interested in future 
development of the cooperation. 

• The efficiency of the program depends mainly on personal 
involvement of the universities authorities and individuals in 
the process of cooperation.
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У статті висвітлено результати аналізу якості організації самостійної роботи студентів та її методичного забезпечення з 
клінічних дисциплін на медичних факультетах Національного медичного університету імені О. О. Богомольця як важливого 
компонента у системі ефективного управління підготовкою фахівців. Описано основні аспекти функціонування внутрішньо-
вузівської системи управління якістю освіти у визначенні та реалізації науково обґрунтованих підходів до удосконалення ор-
ганізації самостійної роботи студентів. 

The article analyzes the quality level of organisation and methodological basis of self learning, namely, among students of clinical 
disciplines at the Medical Faculty of O. O. Bohomolets National Medical University as an essential component of effective training 
of specialists. It covers the basic aspects of University internal management system that deals with quality of education as regards the 
implementation of scientifically grounded approaches to improve the organization of self learning among students.

Вступ. Підвищення якості освіти та подальший роз-
виток системи управління якістю є важливим чинником 
трансформації сучасного медичного (фармацевтичного) 
навчального закладу (ВМ(Ф)НЗ), та, як наслідок, у відда-
леній перспективі – всієї галузі охорони здоров’я. Основ-

ним завданням такого підвищення якості є підготовка фа-
хівців, спроможних успішно конкурувати на вітчизняному 
та європейському ринку послуг і спроможних віднайти 
можливості успішної реалізації в умовах модернізації ме-
дичної галузі України.

Саме тому провідним фактором, який впливає на пер-
спективу розвитку вищої медичної (фармацевтичної) осві-
ти в Україні, є удосконалення якості підготовки лікарів 
та провізорів на додипломному рівні, враховуючи умови 
зростаючої конкуренції на ринку освітніх послуг [1].

Інтегрування до європейського науково-освітнього 
простору вимагає від ВМ(Ф)НЗ удосконалення якості на-
вчальних програм та навчальних планів підготовки фа-
хівців у комплексі з іншими заходами по удосконаленню 
матеріально-технічної та кадрової складової сучасного 
навчального закладу. З введенням в дію з 2015/2016 н. р. 
скорегованих навчальних планів підготовки фахівців га-
лузей знань “Медицина” та “Фармація” МОЗ України, в 

яких значною мірою скорочено обсяги аудиторного наван-
таження з навчальних дисциплін, назріла необхідність у 
перегляді існуючої системи методичного забезпечення та 
організації самостійної роботи студентів з урахуванням її 
інтегрованості у процес навчання, визначенні механізмів 
її формування та впливу на активізацію навчальної ді-
яльності. Тому роль самостійної роботи студентів (СРС) 
в організації навчального процесу як важливої складової 
процесу вищої медичної освіти значно зростає [2].

основна частина. Відповідно до затверджених у 
2015 р. МОЗ України навчальних планів підготовки спеці-
алістів галузей знань “Медицина” та “Фармація” відбулось 
докорінне переорієнтування навчального навантаження з 
дисциплін у бік скорочення аудиторного навантаження та 
зростання годин самостійної роботи студентів. 

Зокрема, в робочих навчальних планах Національно-
го медичного університету на 2015/2016 н. р. відбулись 
значні зміни щодо аудиторного навантаження та обсягів 
самостійної роботи студентів, що зменшило середньотиж-
неве аудиторне навантаження при збереженні загальної 
кількості обсягів відповідно до вимог Директиви Євро-
пейського Союзу щодо визнання професійних кваліфіка-
цій від 2005 р. (№ 2005/36/ЄС) (табл. 1). 

Робочий навчальний план НМУ імені О. О. Богомольця 2014/2015 н. р. 2015/2016 н. р.

Усього кредитів 382,7 360 (без фізичного виховання)
Усього годин за 6 років 11 480 10 800
З них аудиторних, години 7190 5500
З них годин самостійної роботи студентів (СРС) 4290 5300
Відсоток аудиторних годин 62,6 % 50,9 %
Відсоток годин СРС 37,4 % 49,1 %
Середньотижневе навантаження усього 45,0 45,0
Середньотижневе аудиторне навантаження на студента, години 30,0 22,9
Середньотижневий обсяг самостійної роботи студентів, години 15,0 22,1

Таблиця 1. Загальне, аудиторне навантаження та обсяг самостійної роботи студентів при підготовці фахівців за 
спеціальністю “Лікувальна справа”
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Зважаючи на вимогу ЄКТС щодо обсягів аудитор-
ного навантаження студентів на рівні 50 % від загальної 
кількості годин з навчальних дисциплін, у скорегова-
них навчальних планах підготовки фахівців освітньо-
кваліфікаційного рівня “Спеціаліст” у ВМ(Ф)НЗ України 
2015 р. та в робочих навчальних планах університету на 
2015/2016 н. р. цей показник є врегульованим [3], як бачи-
мо з таблиці 1, для спеціальності “Лікувальна справа”. 

Тож в НМУ у 2015/2016 н. р. активно вирішувалась 
проблема методичного поглиблення, творчої і наукової 
трансформації підходів до організації самостійної роботи 
студентів з кожної навчальної дисципліни. Після деталь-
ного обговорення Вченою радою НМУ імені О. О. Бого-
мольця було затверджено алгоритм створення методичних 
вказівок із самостійної роботи студентів. Він містив:

– тему СРС;
– обґрунтування теми (актуальність її вивчення);
– навчально-виховні цілі;
– перелік понять та навичок базового рівня, необхід-

ний для опанування теми СРС;
– перелік та визначення основних термінів та понять 

теми;
– перелік теоретичних питань теми;
– короткий зміст навчального матеріалу (або посилан-

ня на джерела, де його викладено);
– завдання для контролю СРС;
– перелік основних та додаткових літературних дже-

рел.
Згідно з вимогами впровадженої в університеті систе-

ми управління якістю, сертифікованої відповідно до між-
народних стандартів якості ISO 9001:2008 у 2015 р., було 
забезпечено на всіх кафедрах: 

– розробку оновлених методичних рекомендацій для 
СРС із навчальних дисциплін;

– їх обговорення в експертному середовищі – на ка-
федрах та циклових методичних комісіях з подальшим за-
твердженням;

– впровадження затверджених методичних рекомен-
дацій із СРС у навчальний процес;

– контроль виконання СРС та її оцінювання під час 
практичних занять та підсумкового контролю з дисципліни.

Саме такі заходи дозволяють забезпечити повноцінне ін-
тегрування самостійної роботи студентів як важливого еле-
мента цілісної системи підготовки фахівця галузі “Охорона 
здоров’я” у практику роботи кафедр та університету в ціло-
му, оскільки максимально сприяють формуванню загальних 
та спеціальних професійних компетентностей студентів. 

Cектором моніторингу якості освіти навчально-
методичного відділу cпільно з навчально-науковим від-
ділом студентського парламенту НМУ було досліджено 
рівень задоволеності студентів запропонованою формою 
організації самостійної роботи. З цією метою було розро-
блено та затверджено питання для анонімного опитування 
респондентів, зокрема, з використанням інтерактивного 
опитування в Google-forms було опитано 376 студентів 
4 курсу медичних факультетів. 

 Було виявлено, що переважна більшість – 66,2 % 
опитаних були проінформовані викладачами кафедр щодо 
важливості виконання СРС та обов’язковості її оцінюван-
ня. Водночас, значна частина – 33,8 % або не були проін-
формовані викладачем, або лише частково проінформовані 
стосовно цього питання, що відкриває подальші горизон-
ти удосконалення роботи кафедр з організації самостійної 
роботи студентів у майбутньому.

Проводилось також вивчення питання щодо вдалого 
поєднання змісту та видів завдань у методичних вказівках 
до СРС кафедр, при відповіді студентів було використано 
традиційну шкалу (табл. 2).

Таблиця 2. Відповіді на питання “Наскільки вдалим, на Вашу думку, щодо змісту та видів завдань є методичні 
розробки кафедри для СРС?”

Оцінка % відповідей
“5” 6,4
“4” 21,3
“3” 32,8
“2” 35,7
Важко відповісти 3,8

Як видно з таблиці 2, студенти здебільшого негативно 
оцінюють зміст та види завдань у методичних розробках 
кафедр 4 курсу для самостійної роботи, що вказує на вади 
їх мотивації. Але зазначимо, що вже загальновідомим є 
факт, що виключно прочитані лекції та проведені прак-
тичні заняття не вирішують головного освітнього завдан-
ня, що стоїть перед ВМ(Ф)НЗ, якщо студент не навчаєть-
ся здобувати знання самостійно, наполегливою працею. 
Проте здійсненню самостійної роботи студентів нерідко 
перешкоджають деякі психологічні проблеми, такі, як 
відсутність досвіду самостійної роботи, нерозвиненість 
вольової самореалізації, вплив групових установок, неро-
зуміння проблеми стверджуватись у ролі фахівця та інші. 
Але ж невміння діяти самостійно, пасивність в освоєнні 
знань суперечать організації ринкової економіки, що роз-
вивається переважно за рахунок підприємництва та відпо-
відальності членів соціуму. Як вважають фахівці в галузі 
педагогіки, вміння самостійно працювати є однією з про-

відних якостей особистості [4]. Формування мотивацій-
них важелів для виконання самостійної роботи студен-
тами при опануванні навчальних дисциплін може надалі 
удосконалюватись, і в цьому полягає одна з ролей кафедр.

Щодо часу, який студенти витрачають на самостійну 
роботу над питаннями методичних рекомендацій з СРС 
кафедр, також є певні закономірності. Так, 9,6 % студен-
тів витрачають до 30 хвилин на СРС, 25,9 % – 1 годину, 
33,9 % – до 2 годин та 22,7 % – більше 2 годин. Таким чи-
ном, переважає тривалість роботи над методичними вка-
зівками з СРС кафедр 4 курсу медичних факультетів 2 та 
більше годин в день, що абсолютно корелює з кількістю го-
дин з навчальних дисциплін клінічних дисциплін 4 курсу, 
які відводяться на самостійну роботу студентів. Враховую-
чи різну довжину циклів та дещо відмінне співвідношення 
годин аудиторної та самостійної роботи з різних навчаль-
них дисциплін, середньотижневий обсяг годин самостійної 
роботи студентів на 4 курсі складає близько 22 годин, що 
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відповідає в робочі дні майже 4,5 годинам, менша частина 
з яких спрямовується безпосередньо на виконання завдань, 
сформульованих відповідно до змісту навчання.

Були визначені основні джерела інформації, якими 
студенти університету користуються при виконанні зав-
дань для СРС. У порядку пріоритетності такими джере-
лами є: інтернет-ресурси, кафедральні підручники з дис-
ципліни, методичні матеріали кафедр, матеріали лекцій, 
проте більшість студентів вказує на комплексне викорис-
тання різних джерел для підготовки та виконання завдань 
самостійної роботи.

Отже, результати вивчення думки студентів підтвер-
джують обрану стратегію на удосконалення організації 
та методичного забезпечення самостійної роботи студен-
тів, що має позитивним чином позначитись на розвит-
ку особистісних якостей майбутніх лікарів, підвищенні 
рівня їх самосвідомості, збагаченні мотиваційної сфери, 
накопиченні знань та досвіду самостійної роботи. По-
дальший розвиток вміння організувати свій робочий час, 
уміння оптимально використовувати методи та засоби 
самовдоско налення для студентів є ефективним напрямом 
підвищення результативності навчання та підвищення в 
цілому якості освіти. 

Висновки: 1. Перетворення самостійної роботи сту-
дентів з додаткового на структуроутворюючий елемент є 
об’єктивним фактором трансформації сучасної вищої ме-
дичної (фармацевтичної) освіти та лежить в основі траєк-
торії її розвитку. 

2. Перед кафедрами постають проблемні питання удо-
сконалення мотиваційних складових для забезпечення 

якісного виконання студентами завдань та максимального 
покращення контенту самостійної роботи: позааудиторно-
го, аудиторної та творчої. 

3. Для забезпечення максимальної ефективності СРС 
має бути гармонійно врівноважено обсяг завдань СРС із 
кожної навчальної дисципліни. 

4. Подальшого розвитку вимагає науково-методичне 
обґрунтування організації СРС, створення новітньої на-
вчальної літератури та електронних ресурсів для її вико-
нання та врахування результатів самостійної роботи сту-
дентів при оцінюванні з дисциплін. 
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Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова

MODERN INNOVATIONS IN M. PYROHOV VINNYTSIA NATIONAL MEDICAL UNIVERSITY 
AND REALIZATOIN OF LAw OF UKRAINE “ABOUT HIGHER EDUCATION” 

V. M. Moroz, Yu. Y. Huminskyi, L. V. Fomina, T. L. Polesya 
M. I. Pyrohov Vinnytsia National Medical University 

На сучасному етапі відбувається інтеграція вищої освіти України в Європейський освітній простір. Затверджений Закон 
України “Про вищу освіту” від 01.07.2014 р. передбачає впровадження сучасних європейських інноваційних технологій функ-
ціонування системи вищої освіти (принцип автономії вищих навчальних закладів, поєднання освіти з наукою, запровадження 
власних програм освітньої, наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності та ін.). У ВНМУ ім. М. І. Пирогова згідно 
із Законом України “Про вищу освіту” реалізуються сучасні інноваційні технології організації навчального процесу – впро-
ваджено Європейську кредитно-трансферну систему (ЄКТС), опанування навичок роботи з програмою “СКІФ”, Навчально-
тренінговий центр практичної підготовки лікарів, елективний курс “Спортивні секції”, розроблена навчальна наскрізна про-
грама “Фізична та психологічна реабілітація”. 

At the modern stage there is integration of higher education of Ukraine in European educational space. Ratified Law of Ukraine 
“About higher education” from 1. 07. 2014 envisages introduction of modern European innovation technologies of functioning of the 
system of higher education (principle of autonomy of higher educational establishments, combination of education with science, input 
own programs of educational, scientific, scientific and technical and innovative activity and other). In connection of the integration of 
higher education of Ukraine in European educational space the Law of Ukraine ratified in a new release “About higher education” from 
1. 07. 2014. In Vinnytsia National Medical University by M. Pyrohov from “On higher education” modern innovative technologies of 
organization of educational process will be realized – the European credit-transfer system (ECТS) is inculcated, capture of work skills 
with the program “SKIF”, Study-training center of practical training of doctors, elective course the “Sporting sections”, created study-
education program by course “the Physical and psychological rehabilitation” is worked out. 

Вступ. Інтеграція вищої освіти України у Європей-
ський освітній простір полягає у корінних реформах ви-
щої освіти, впровадженні сучасних інноваційних техноло-
гій організації навчального процесу, зміні парадигми на-
вчання. Нові підходи до організації навчання базуються на 
принципах Болонської декларації, підписаної Україною. 
Одним з інструментів реалізації цілей євроінтеграції осві-
ти є запровадження в навчальний процес вищих навчаль-
них закладів Європейської кредитно-трансферної системи 
(ЄКТС), яка забезпечує вузам досягнення якості освіти, в 
тому числі й медичної. Метою запровадження Європей-
ської кредитно-трансферної системи є створення уніфіко-
ваних критеріїв і методологій та систем контролю, взаємо-
визнання дипломів про вищу освіту, забезпечення мобіль-
ності студентів. У світлі євроінтеграції затверджений Закон 
України “Про вищу освіту” від 01.07.2014 р. № 1556-VII [1]. 
Закон встановлює основні правові, організаційні, фінансо-
ві засади функціонування системи вищої освіти, створює 
умови на принципах автономії вищих навчальних закла-
дів, поєднання освіти з наукою та виробництвом, само-
реалізації особистості, забезпечення потреб суспільства, 
ринку праці та держави у кваліфікованих фахівцях. Од-
ним із найважливіших стратегічних завдань вищої освіти 
України відповідно до прийнятого Закону України є впро-
вадження сучасних інноваційних технологій навчання, за 
Європейською кредитно-трансферною системою (ЄКТС), 
впровадження нових освітніх програм [2].

основна частина. У ВНМУ ім. М. І. Пирогова у 
зв’язку з набуттям чинності Закону України “Про вищу 
освіту” процес поетапної імплементації основних поло-
жень Закону України почався ще з 2009 навчального року 
згідно p наказом МОН України від 16.10.2009 р. № 943 та 
листом МОН України № 1/9-119 від 26.02.2010 р., було за-

проваджено основні засади Європейської кредитно-
трансферної системи (ЄКТС) [5]. У новій редакції Закону 
України “Про вищу освіту” (далі – Закон) сказано, що 
“… вищий навчальний заклад є окремим видом установи, 
яка є юридичною особою приватного або публічного пра-
ва, діє згідно з виданою ліцензією на провадження освіт-
ньої діяльності на певних рівнях вищої освіти, проводить 
наукову, науково-технічну, інноваційну та/або методичну 
діяльність, забезпечує організацію освітнього процесу і 
здобуття особами вищої освіти, післядипломної освіти з 
урахуванням їхніх покликань, інтересів і здібностей” [1]. З 
2014–2015 навчального року і далі основні статті Закону 
набули чинності та згідно з останньою редакцією (від 
28.06.2015 р., підстава 222-19) імплементуються з 2015–
2016 навчального року [1]. Стаття 7. Документи про вищу 
освіту (наукові ступені). У разі здобуття особою вищої 
освіти за спеціалізацією ВНМУ ім. М. І. Пирогова надає 
диплом спеціаліста та додаток до диплома європейського 
зразка, що містить структуровану інформацію про завер-
шене навчання, а саме відомості про назви дисциплін, 
отримані оцінки і здобуту кількість кредитів ЄКТС, а та-
кож національну систему вищої освіти України. Стат-
тя 10. Стандарти вищої освіти. У ВНМУ ім. М. І. Пирогова 
на підставі освітньо-професійної програми за кожною 
спеціальністю діє навчальний план, який визначає перелік 
та обсяг навчальних дисциплін у кредитах ЄКТС, на на-
вчальний рік затверджується робочий навчальний план, 
що відображає інновації, впроваджені у ВНМУ ім. М. І. Пи-
рогова, а саме з 2015–2016 навчального року програма пе-
редбачає впровадження елективного курсу на кафедрі фі-
зичного виховання та ЛФК “Спортивні секції” і надання 
відповідних годин. Студенти всіх курсів отримали право 
на вибір брати участь у спортивних секціях будь-якого на-
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прямку, що сприяє вихованню та пропаганді серед май-
бутніх лікарів здорового способу життя. Для оптимізації 
та покращення якості освіти впроваджені зміни в органі-
зації навчального процесу: повернення виробничої літньої 
лікарської практики студентів 4 та 5 курсів за розробле-
ною фахівцями університету програмою з виробничої 
практики, впроваджується проведення літньої практики в 
країнах Європейської шенгенської зони, а саме в Польщі, 
Німеччині, Чехії та ін. Для полегшення конвертації оцінок 
у бали для всіх дисциплін введено уніфіковану шкалу оці-
нювання успішності студентів перерахунку традиційних 
оцінок з 5-бальної системи у європейську бальну шкалу 
оцінювання в системі ЄКТС [2]. На кафедрах дисциплін з 
предметів ліцензійних тестових іспитів Крок-1, Крок-2 та 
Крок-3 впроваджено проведення класичних іспитів. Та-
ким чином, оцінка з дисципліни складається з багатьох по-
казників, а саме з поточних занять, підсумкових проміж-
них контролів з модулів та екзаменаційної оцінки, середня 
арифметична перекладається на оцінку в балах щодо шка-
ли системи ECTS, що унеможливлює суб’єктивний підхід 
щодо оцінювання знань студентів на іспитах. Створення 
уніфікованих критеріїв, стандартів навчання та систем 
контролю полягає у впровадженні основних положень 
ЄКТС [3], а саме взаємовизнання дипломів про вищу осві-
ту, мобільність студентів, наявність ключових документів 
для вищих навчальних закладів (Каталог курсів, Апліка-
ційна форма студента, Угода про навчання, Угода про 
практичну підготовку та зобов’язання про якість, Акаде-
мічна довідка, Додаток до диплома європейського зразка 
та ін.). Стаття 16. Забезпечення якості вищої освіти. У 
світлі системи внутрішнього забезпечення якості освіти з 
метою покращення якості навчання у ВНМУ ім. М. І. Пи-
рогова організований додатковий орган контролю якості 
знань студентів – Відділ моніторингу якості освіти, функ-
ції якого полягають постійному у контролі якості освіти 
на всіх етапах навчального процесу, включно і складання 
попередніх та передекзаменаційних тестувань студентами 
(інтернами). Відбувається постійний моніторинг, перевір-
ка знань студентів та якості викладання викладачами дис-
циплін Крок-1, Крок-2 та Крок-3. Відділ моніторингу 
якості здійснює організаційно-технологічну підготовку, 
проведення тестування, обробку бланків відповідей, ви-
значення та оголошення результатів тестувань, визначен-
ня та аналіз статистичних показників результатів тесту-
вань, інформування ректорату університету. Стат-
тя 26. Основні завдання вищого навчального закладу. 
Основними завданнями вищого навчального закладу є… 
забезпечення органічного поєднання в освітньому процесі 
освітньої, наукової та інноваційної діяльності. З метою 
покращення практичної підготовки студентів та оптиміза-
ції методики опанування практичних навичок на базі 
ВНМУ ім. М. І. Пирогова створений Тренінговий центр 
для опанування практичних навичок студентами та інтер-
нами на базі запровадження сучасних тренажерів (у т. ч. 
комп’ютерних тренажерів програми “СКІФ”), муляжів, 
фантомів, імітаторів для діагностики, лікування та профі-
лактики різних нозологій, Інтернет-технології з наданням 
пріоритету загальній практиці – сімейній медицині. Ви-
кладачі клінічних кафедр університету приділяють увагу 
оволодінню студентами практичними навичками та про-
фесійними вміннями, особлива увага акцентується на 
діаг ностику невідкладних станів та надання медичної до-
помоги на догоспітальному етапі у дорослих і дітей згідно 

зі стандартами та протоколами МОЗ України. Закон Украї-
ни “Про вищу освіту”. Стаття 32. Діяльність вищого на-
вчального закладу проводиться на принципах автономії та 
самоврядування. Вищі навчальні заклади мають рівні пра-
ва, що становлять зміст їх автономії та самоврядування, у 
тому числі мають право: розробляти та реалізовувати 
освітні (наукові) програми в межах ліцензованої спеціаль-
ності; самостійно визначати форми навчання та форми ор-
ганізації освітнього процесу; приймати на роботу педаго-
гічних, наукових, науково-педагогічних та інших праців-
ників; формувати та затверджувати власний штатний роз-
пис; самостійно розробляти та запроваджувати власні 
програми освітньої, наукової, науково-технічної та іннова-
ційної діяльності. У ВНМУ ім. М. І. Пирогова провідними 
фахівцями розроблена та очікує на затвердження наскріз-
на програма “Фізична та психологічна реабілітація”. Інно-
ваційна пропозиція від ВНМУ: згідно з новою програмою 
запропоновано МОЗ України ввести штатну одиницю ме-
дичного реабілітолога-психолога у всі відділення медич-
них лікувальних закладів незалежно від кількості ліку-
вальних ліжко-місць. Згідно зі ст. 32, діяльність вищого 
навчального закладу проводиться на принципах автономії 
та самоврядування, в тому числі самостійне проведення 
фінансово-господарської та іншої діяльності відповідно 
до законодавства та статуту вищого навчального закладу, а 
також можливість для університетів розпоряджатися влас-
ними надходженнями, зокрема надання платних послуг, 
відкривати поточні та депозитні рахунки в банках. На су-
часному етапі при наявності підпорядкування медичних 
університетів МОНу та МОЗу України не є можливою 
фінансово-господарська діяльність за неузгодженими по-
ложеннями Кабінету Міністрів України та вищих навчаль-
них закладів. Стаття 33. Структура вищого навчального 
закладу. Вищий навчальний заклад, що готує фахівців ме-
дичного та фармацевтичного профілів… спільно з цент-
ральними органами виконавчої влади…, органами місце-
вого самоврядування можуть утворювати на базі наукових 
установ, закладів охорони здоров’я, у тому числі тих, що 
належать територіальним громадам або передані їм, клі-
нічні бази закладів медичної освіти, університетські кліні-
ки та лікарні. На сучасному етапі майже всі медичні уні-
верситети України не мають університетських клінік, що 
складає проблему для опанування студентами клінічних 
дисциплін. На даний час студенти відпрацьовують прак-
тичні навички на клінічних базах міських лікарень, які ви-
магають орендної плати за надання приміщень, а також 
інші фінансові претензії до університетів. Стаття 46. Ав-
тономія вищого навчального закладу – це самостійність, 
незалежність і відповідальність вищого навчального за-
кладу у прийнятті рішень стосовно розвитку академічних 
свобод, організації наукових досліджень, освітнього про-
цесу, внутрішнього управління, економічної та іншої ді-
яльності, самостійного добору і розстановки кадрів у 
межах, передбачених цим Законом. Права вищого на-
вчального закладу, що визначають зміст його автономії, 
визначаються Законом України “Про вищу освіту” і не мо-
жуть бути обмежені іншими законами та нормативно-
правовими актами. У ВНМУ ім. М. І. Пирогова згідно з 
засадами автономії відбуваються оптимізація навчального 
процесу шляхом впровадження інноваційних технологій 
навчання, в тому числі й дистанційних (лекції, семінари, 
Інтернет-конференції), оновлення навчальних програм, 
вдосконалення навчально-методичної роботи. Стаття 56. Ро-
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бочий час науково-педагогічних, наукових і педагогічних 
працівників. Максимальне навчальне навантаження на 
одну ставку науково-педагогічного працівника не може 
перевищувати 600 годин на навчальний рік. У ВНМУ 
ім. М. І. Пирогова у перехідний період з 1 вересня 2015 р. 
педагогічне навантаження зменшено до 650 годин. В 
2016–2017 навчальному році буде приведено до чинного 
Закону – 600 годин на викладача на рік згідно зі скорочен-
ням педагогічного навантаження на викладачів. У ВНМУ 
ім. М. І. Пирогова отримані з ЦМК МОЗ України навчаль-
ні плани із змінами щодо розподілу годин по дисциплінах. 
Створені нові робочі програми із скороченням годин на 
10–20 % за рахунок збільшення кількості годин на само-
стійну роботу студента (СРС) з кожної дисципліни, що 
надало можливість скоротити навантаження викладачів з 
900 годин до передбачуваних 600 годин, таким чином, на 
вимогу Кабміну України зменшення максимального на-
вчального навантаження на одну ставку науково-педа-
гогічного працівника до 600 годин на навчальний рік не є 
підставою для збільшення чисельності штатних одиниць. 
Стаття 75. Основні напрями міжнародного співробітницт-
ва у сфері вищої освіти. Основними напрямами міжнарод-
ного співробітництва вищих навчальних закладів є участь 
у програмах двостороннього та багатостороннього між-
державного і міжуніверситетського обміну студентами, 
аспірантами, докторантами, педагогічними, науково-
педагогічними та науковими працівниками, проведення 
спільних наукових досліджень…, участь у міжнародних 
освітніх та наукових програмах, укладають договори про 
співробітництво, встановлюють прямі зв’язки з вищими 
навчальними закладами, науковими установами та під-
приємствами іноземних держав, міжнародними організа-
ціями, фондами тощо відповідно до законодавства. Згідно 
зі ст. 32, 75 ВНМУ ім. М. І. Пирогова бере участь у між-
народних програмах. Протягом наступних 3-х років ВНМУ 
реалізовуватиме багатонаціональний проект, учасниками 
якого є 19 університетів з різних країн: ПРОЕКТ 530644-
TEMPUS-1-2012-1-ES-TEMPUS-JPCR HUMAN Security. 
Безпека людини на територіях, забруднених радіоактивни-
ми речовинами, фінансуватиметься при підтримці Євро-
пейської комісії. Загальна вартість проекту 1 410 095,22 євро. 
Грант-холдером та координатором проекту є University of 
Cordoba, Іспанія. За прогнозами, попит на вищу освіту че-
рез 10–15 років у світі становитиме близько 230–300 млн 
осіб, що вимагає надзвичайно конкурентної високоякісної 
освіти. У ВНМУ ім. М. І. Пирогова для підвищення конку-
рентоспроможності та якості освіти приділяється увага 
розвитку професійного рівня науково-педагогічного пер-
соналу, залученню нових технологій освіти, нових форм 
контролю, моніторингу знань студентів. Розробляється 
система інтеграції практичної та науково-дослідницької 
діяльності у світлі європейської академічної тріади діяль-
ності університетів – поєднання педагогічного процесу, 
наукових досліджень та клінічної практики [4]. Плануєть-

ся налагодити контакти з вузами-партнерами Європи та 
започаткувати обмін студентами та викладачами для взає-
мовизнання дипломів про вищу освіту. 

Висновки. Таким чином, реалізація статей Закону 
України “Про вищу освіту” уніфікує національну освітню 
систему України з країнами Європи згідно з європейськи-
ми стандартами [4]. Реформи у вищих навчальних закла-
дах відбуваються в національних рамках у світлі положень 
ЄКТС, що дає можливість з боку держави надати кожному 
студенту шанс здобути освіту світового рівня, стати кон-
курентоспроможним фахівцем та мати можливість вибору 
місця праці у будь-якій країні. У ВНМУ ім. М. І. Пирого-
ва реалізація основних статей Закону України “Про вищу 
освіту” полягає у запровадженні інноваційних технологій 
організації навчального процесу. Кінцевою метою впрова-
дження нових європейських технологій є взаємовизнання 
результатів навчання та дипломів про вищу освіту [2]. 
Реформування медичної освіти України згідно з новим 
Законом “Про вищу освіту” – це можливість для майбут-
нього лікаря стати конкурентоспроможним фахівцем та 
обирати місце праці у будь-якій країні Європи. Зважаю-
чи на європейський вектор розвитку, майбутня система 
охорони здоров’я в Україні узгоджується з європейськи-
ми стандартами, що передбачає впровадження сучасних 
світових схем, практик та досвіду. Головним напрямком 
розвитку вищої медичної освіти України є постійне під-
вищення якості освіти, оновлення її змісту та форм орга-
нізації навчально-виховного процесу у світлі державно-
суспільної системи; інтеграції вищої освіти України у 
міжнародне науково-освітнє співтовариство. 
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Закон України “Про вищу освіту” ввів нову форму післядипломної освіти – лікарську резидентуру. Підготовка фахівців 
повинна відбуватися за освітньою програмою, але для резидентури Закон зазначив програму післядипломної освіти. У зв’язку 
з тим виникла проблема – на даний момент немає вимог до формату та змісту програми навчання в лікарській резидентурі. 
Показано неузгодженість між вимогами Закону України “Про вищу освіту” та традиційною системою підготовки медичних 
кадрів. На основі аналізу вимог до освітньої програми, пропозицій Всесвітньої федерації медичної освіти та різних програм 
підготовки в лікарській резидентурі Європи та інших країн у статті запропоновано проект типової програми післядипломної 
освіти для підготовки лікарів-резидентів в Україні. Запропоновано такі складові типової програми, як: мета та результати 
навчання для слухачів і керівників; електронне портфоліо для моніторингу результатів; самоаналіз і самооцінка; вимоги до 
навчальних закладів; вимоги до керівництва підготовкою лікаря-резидента; вимоги до клінічної бази кафедри; побудова про-
екту і принципи його оцінювання; ставлення, поведінка, особистісні характеристики лікаря-резидента. Зроблений висновок 
про необхідність побудови двокомпонентного стандарту вищої медичної освіти з компетентнісними моделями випускника 
магістратури та інтернатури.

Ukrainian law “On higher education” has implemented a new form of postgraduate education – doctor residency. Specialists’ 
training must follow the educational program, but according to this law residency must follow the postgraduate educational program. 
For this reason we have the next problem – there are no requirements to program’s content and form at the moment. There is non-
compliance between Ukrainian higher education law and traditional system of medical specialists training. According to the analysis 
of requirements to educational program, International Federation of medical education offerings and different residency programs in 
Europe and other countries, the project of typical postgraduate educational program for training doctors in Ukraine is proposed in this 
article. We offer such elements of this typical program as: аim and results of studying for listeners and heads; electronic portfolio for 
results monitoring; self check and self estimation; requirements to educational institutions; requirements to heads in resident-doctors 
trainings; requirements to department’s clinical base; project construction and principles of its estimation; attitude; behavior; personal 
characteristics of resident-doctor. We have come to a conclusion that it is necessary to construct a two-component standard in higher 
medical education including competency models for graduates of internship and magistracy.

Вступ. Забезпечення високих стандартів допомоги 
пацієнтам шляхом створення якісних освітніх програм є 
надзвичайно важливим завданням післядипломної медич-
ної освіти [1].

Система підготовки медичних кадрів у всьому світі 
має свою специфіку, що відрізняє її від інших професій-
них спрямувань. Одна з основних відмінностей полягає у 
тому, що після завершення додипломної фази підготовки 
дипломований лікар не має можливості здійснювати про-
фесійну діяльність, а повинен пройти обов’язкову фазу 
первинної спеціалізації, що здійснюється в системі після-
дипломної освіти. В Україні традиційно первинна спеціа-
лізація проходить у формі інтернатури. Законодавча база 
цієї форми навчання достатньо добре відпрацьована за до-
вгі роки її існування.

Закон України “Про вищу освіту” (далі – Закон “Про 
ВО”), що набув чинності у 2014 р., ввів нову форму піс-
лядипломної освіти – лікарську резидентуру, яка “…є 
формою спеціалізації лікарів-спеціалістів за певними 
лікарськими спеціальностями виключно на відповідних 
клінічних кафедрах для отримання кваліфікації лікаря-
спеціаліста згідно з переліком лікарських спеціальнос-
тей…”. Навчання в лікарській резидентурі повинно прохо-
дити за “програмою післядипломної освіти” з подальшим 
отриманням відповідного документа [2]. Однак регламен-
туюча законодавча база забезпечення освітнього процесу 
в лікарській резидентурі ще не є достатньо відпрацьова-

ною. Окрім того, можна побачити деяку неузгодженість 
між вимогами Закону України “Про ВО” та традиційно 
сформованою системою функціонування освітнього про-
цесу при підготовці медичних кадрів. Цю неузгодженість, 
яка вимагає додаткового роз’яснення саме для організації 
навчання в лікарській резидентурі, можна представити та-
кими результатами аналізу:

1) підготовка фахівців повинна проходити за освіт-
ньою програмою, але п. 9 Закону “Про ВО” зазначає не-
обхідність проходження резидентами програми післяди-
пломної освіти;

2) не визначені відповідальні за розробку освітніх 
програм;

3) освітня програма – це “система освітніх компонен-
тів на відповідному рівні вищої освіти…”, але регламента-
цію післядипломної освіти виведено за поле рівнів вищої 
освіти. Таким чином, незрозуміло, чи повинні розповсю-
джуватися вимоги до структури освітньої програми на ви-
моги до розробки програми післядипломної освіти;

4) стандарт вищої освіти являє собою “сукупність ви-
мог ... за кожним рівнем вищої освіти...”. Поняття “рівні 
вищої освіти” не розповсюджується на післядипломний 
етап. З такого аналізу виходить, що Стандарти для після-
дипломної освіти розроблятися не повинні;

5) освітня програма повинна бути акредитована. При 
акредитації перевіряється відповідність цієї програми ви-
могам стандарту вищої освіти. Як зазначалося вище, стан-
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дарт вищої освіти не передбачається для післядипломного 
рівня. Виходячи з наведених позицій, Закон “Про ВО” не 
передбачає акредитацію програми післядипломної освіти.

Таким чином, наявна проблема, що стосується питан-
ня розробки такої програми підготовки лікаря-резидента, 
яка б не порушувала Закон України “Про ВО” та задоволь-
няла специфічні вимоги системи післядипломної освіти. 

Мета – розробити модель програми післядипломної 
освіти для підготовки лікаря-резидента, яка б була гармо-
нізована з вимогами до фахівців, які переходять з доди-
пломного етапу навчання, та відповідала аналогам у роз-
винених країнах світу.

основна частина. У своїй роботі ми використову-
вали три джерела вимог до структури та змісту освітніх 
програм: 1) Закон України “Про вищу освіту”; 2) вимоги 
Всесвітньої федерації медичної освіти (WFME), що зазна-
чені у стандарті післядипломної освіти; 3) моделі програм 
підготовки лікарів-резидентів, що підтверджені Європей-
ською спілкою медичних фахівців (UEMS) і Європей-
ською конфедерацією педіатрів (CESP).

Стандарт вищої освіти (п. 3 статті 10, розділу ІІІ Зако-
ну “Про ВО”) визначає такі складові освітньої програми:

1) обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття від-
повідного ступеня вищої освіти;

2) перелік компетентностей випускника;
3) нормативний зміст підготовки здобувачів вищої 

освіти, сформульований у термінах результатів навчання;
4) форми атестації здобувачів вищої освіти;
5) вимоги до наявності системи внутрішнього забез-

печення якості вищої освіти;
6) вимоги професійних стандартів (у разі їх наявності).
Серед перелічених компонентів тільки необхідність 

визначення кредитів ЄКТС не може бути застосована до 
післядипломної освіти, оскільки вимоги Болонського про-
цесу є прерогативою суто додипломного етапу.

Стандарт післядипломної освіти WFME у рубриках, у 
яких зазначаються зміст та кінцеві результати підготовки 
[1], пропонує ввести такі компетенції до програм навчан-
ня лікарів-резидентів: 1) навички роботи в команді з про-
фесіоналами охорони здоров’я, науковим співтовариством 
і громадськістю; 2) здатність оцінювати і застосовувати 
нові наукові знання для постійного поліпшення клінічної 
практики; 3) виконання функції керівника, інструктора і 
педагога по відношенню до колег, студентів-медиків та ін-
ших медичних працівників; 4) внесення вкладу в розвиток 
науки; 5) мотивація і здатність діяти в якості захисника 
пацієнта; 6) здатність розуміти охорону здоров’я, а також 
ідентифікувати потребу і проводити системні заходи щодо 
поліпшення медичної допомоги. Однією з основних вимог 
до результатів навчання у лікарській резидентурі є набуття 
компетенцій спілкування та прийняття клінічних рішень.

Як зазначено у стандарті WFME, ці компетенції пови-
нні набуватися лікарями-резидентами у рамках таких дис-
циплін, як: базисні медичні, клінічні, поведінкові та соці-
альні науки; медична етика; суспільна охорона здоров’я; 
медична юриспруденція; управлінські дисципліни тощо.

Ще одна з вимог стандарту WFME: із заданою періо-
дичністю повинні проводитися корекція та адаптація 
кінцевих результатів навчання залежно від розвитку сус-
пільства, медичної науки та потреб середовища, де пра-
цюватиме лікар. Все це висуває вимоги і до самої органі-
зації навчального процесу на базах та кафедрі з постійною 
адаптацією навчальних підходів і методів підготовки, з пе-

ріодичним удосконаленням процесу моніторингу, оцінкою 
програми та результатів підготовки.

На основі зроблених аналітичних висновків робочою 
групою НМАПО імені П. Л. Шупика було запропоновано 
структурно-функціональну модель програми підготовки 
лікаря-резидента. Нижче представлені основні складові 
цієї моделі.

У програмі повинні бути зазначені мета та результати 
у вигляді компетенцій, яких необхідно досягти під час на-
вчання у резидентурі як самим слухачам, так і керівникам 
при організації освітнього  процесу.

Необхідно формалізувати систему підтвердження про-
цесу та результату освітньої діяльності лікаря-резидента 
у вигляді електронного портфоліо, що демонструватиме 
прогрес у формуванні компетенцій.

Важливо зазначати тривалість та специфіку навчання з 
урахуванням зовнішніх медичних підрозділів (відділень), 
які даватимуть змогу отримувати специфічні навички, не-
доступні в основному навчальному закладі (відділенні).

Моніторинг якості досягнутих результатів навчання 
необхідно засновувати на основі процесів самоаналізу і 
самооцінки з подальшою фіксацією в електронному порт-
фоліо.

Обов’язково чітко зазначати вимоги до навчальних 
закладів, що отримуватимуть право на підготовку лікаря-
резидента; вимоги до керівництва підготовкою лікаря-
резидента, до його функцій, досвіду, статусу та стажу, 
самовдосконалення; вимоги до клінічної бази кафедри, 
що забезпечує підготовку лікаря-резидента. До останньої 
складової входять: персонал, обладнання, частота вирі-
шення професійних завдань, розвиненість системи забез-
печення якості процесу та результату медичної діяльності 
клінічного закладу тощо.

Необхідно ґрунтовно прописати вимоги до проек-
ту, який повинен про де мон струвати здатність лікаря-
резидента готувати наукові клінічні роботи, здій сню вати 
аналіз клінічної практики, розробляти самі проекти. Також 
важливо ви ок ремити опис процесів оцінювання підготов-
лених проектів та критерії їх якості.

Окремим блоком у програмі необхідно зазначити 
ставлення та поведінку при роботі з колегами, з пацієн-
тами та їхніми родинами, особистісні характеристики 
лікаря-резидента.

Запропонована модель знайшла практичне втілення 
при розробці стандарту підготовки лікаря-резидента за 
спеціальністю “Неонатологія”, що проходило під егідою 
Україно-Швейцарської програми “Здоров’я матері та ди-
тини” [3].

Вважаємо, що в Законі України “Про ВО” недостат-
ньо врахована специфіка двохетапної підготовки медич-
них кадрів. Одна з основних проблем полягає у тому, що 
“стандарти вищої освіти розробляються для кожного рів-
ня вищої освіти в межах кожної спеціальності відповід-
но до Національної рамки кваліфікацій ...” (п. 2 статті 10, 
розділу ІІІ Закону “Про ВО”). У свою чергу, “Національна 
рамка кваліфікацій спрямована на введення європейських 
стандартів та принципів забезпечення якості освіти з 
урахуванням вимог ринку праці до компетентностей фа-
хівців” (частина “в”, підпункту 2, пункту 4, розділу XV 
Закону “Про ВО”). Тобто стандарт вищої освіти повинен 
будуватися з урахуванням вимог ринку та роботодавця. 
Але в медичній освіті у випускника магістратури ще не-
має повноцінного ринку праці, який готовий надати йому 
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роботу, оскільки споживачем “продукту” магістратури є 
наступний етап навчання – інтернатура.

Висновки. Ми вважаємо, що повноцінний стандарт 
вищої медичної освіти має містити модель випускника 
саме з інтернатури, представлену у вигляді результатів на-
вчання (компетенцій). Вимоги до підготовки в магістра-
турі повинні бути тільки складовою такого стандарту. 
Подібна модель повинна бути гармонізована з регламен-
туючими документами щодо підготовки лікаря-резидента. 
Тільки в такому випадку ми зможемо отримати діючу, су-
часну, європейську систему підготовки медичних кадрів з 
урахуванням вимог основних споживачів такої системи – 
медичного ринку праці. 
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У статті розглянуто питання якості освітньої діяльності, засоби її удосконалення шляхом використання сучасних іннова-
ційних технологій.

The paper covers the issue of quality of the educational activity, ways of its improvement by using modern innovation 
technologies.

Вступ. Покращення підготовки лікарів відповідно до 
вимог сучасного ринку праці, конкурентоспроможних в 
Україні та на міжнародному рівні потребує модернізації 
навчально-виховного процесу, спрямування його на ство-
рення оптимальних умов для професійного становлення 
майбутніх фахівців. 

Сьогодні якість вищої освіти слід забезпечувати на 
трьох рівнях: європейському, національному та на рівні 
університету. В освітніх системах країн Європи головним 
є планування отриманих результатів навчального проце-
су – знань, компетенцій та навичок.

основна частина. Інформатизація освіти, розвиток 
сучасного навчального процесу на підставі впроваджен-
ня інформаційних технологій, методів інтерактивного 
навчання і нових напрямів самостійної роботи студентів, 
впровадження компетентнісного підходу спрямовані на 
вирішення завдань щодо підготовки спеціалістів відповід-
но до вимог освітніх стандартів нового покоління. 

Ураховуючи глобалізацію знань, швидкі темпи нако-
пичення та поширення інформації, що спостерігаються 
останні десятиліття з розвитком комп’ютерних техноло-
гій, стає надзвичайно актуальним пошук нових форм під-
готовки та подання інформації. У зв’язку із зазначеним 
зростає значимість підготовки та впровадження у навчаль-
ний процес електронних видань.

Одеський національний медичний університет є од-
ним із лідерів у запровадженні і використанні електронних 
видань (матеріали Всеукраїнської навчально-наукової 
конфе ренції “Реалізація Закону України “Про вищу осві-
ту” у вищій медичній та фармацевтичній освіті України”, 
Тернопіль, 2015 р.). Крім наукової бібліотеки, для спів-
робітників університету вже 8 років в ОНМедУ функціо-
нує електронна студентська бібліотека, в якій створено 
61 електронну кафедральну навчально-методичну базу, є 
понад 4 тисячі електронних підручників та посібників, іс-
нують 5 читальних залів на 300 місць, які мають доступ до 
Wi-fi, на сайті університету розташовано блок бібліотеки, 
де є on-line доступ до електронного каталогу бібліотеки 
та методичних матеріалів кафедр. Кількість звернень до 
Web-сервера бібліотеки як співробітників, так і студентів 
неухильно зростає. Особливу увагу викликає віртуальний 
бібліотекар та електронна доставка документів. Однією з 
важливих форм бібліотеки з інформаційного забезпечення 
науково-дослідницької і лікувальної діяльності співробіт-
ників університету є доступ до міжнародних інформацій-

них баз даних. Починаючи з 2015 р., у нашому університеті 
відкрито ВООЗ – ресурс HINARI.  Розпочато роботу щодо 
створення на базі електронної бібліотеки Інституціональ-
ного репозитарію. Оновлено сайти кафедр, на яких роз-
міщені комплекси навчально-методичного забезпечення з 
дисциплін навчального плану мовами викладання (україн-
ська, російська, англійська).  На клінічних кафедрах ство-
рено класи практичної підготовки студентів і інтернів, які 
обладнані комп’ютерами, фантомами тощо. 

Традиційна система навчання заснована на отриманні 
знань, тоді як оцінка спеціаліста ведеться за критеріями 
вмінь та навичок. Однією з нагальних проблем є теоре-
тична підготовка в поєднанні з низьким рівнем володіння 
практичними навичками. Сьогодні основна увага в ме-
дичній освіті приділяється якісним показникам. Першо-
черговим досягненням цієї мети є впровадження програм, 
методологія яких навчає не просто знань, а знань та вмінь. 
Головну увагу треба приділяти методам активного навчан-
ня як найбільш дійовим та результативним. Тому у світлі 
актуальних проблем сучасної охорони здоров’я необхідно 
активно шукати нові шляхи щодо підвищення якості осві-
ти, більш широко впроваджувати перспективні новітні 
технології в структуру навчально-методичного процесу. 

Для покращення  якості навчального процесу в уні-
верситеті:

– використовується фрагментарно дистанційна форма 
навчання та створюється методична база для її впрова-
дження, особливо на кафедрах післядипломної освіти, а 
також кафедрах, що навчають студентів за спеціальністю 
“Фармація” із заочною формою навчання; 

– здійснюється постійний системний внутрішній мо-
ніторинг якості освітньої діяльності; 

– застосовується система управління веб-ресурсами 
навчальної програми зі спеціальностей та дисциплін на 
основі платформи Moodle (www.moodle.org), розповсю-
джується з відкритим кодом, яка має відомі переваги; 

– активізовано проведення практики на більш якіс-
ному рівні з розширенням баз практики в установах соці-
альної служби (інтернати, геронтологічні центри, будинки 
для людей похилого віку тощо);

– впроваджено електронний журнал на І–III курсах; 
– впроваджено нову методику рейтингування науково-

педагогічного складу університету;
– модернізовано у листопаді 2015 р. проведення рек-

торського контролю за новою комп’ютерною програмою. 
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Для контролю використовуються тестові завдання зразка 
“Крок” з усіх дисциплін навчального плану. Опитування 
студентів автоматизоване та проводиться дистанційне в 
два етапи у визначений термін, а результат якості відпо-
віді отримує викладач у режимі on-line. 

Навчання майбутніх лікарів починається з тренаже-
рів, муляжів, імітаційних ігор за участю добровольців, 
але більш перспективними є методики, коли в ролі паці-
єнтів виступають професійні актори. Цінність методики 
“Стандартизований пацієнт” у тому, що студент може 
відпрацювати практичні навички на реальному пацієнті, 
у випадку помилок має змогу їх виправити, працює само-
стійно в умовах обмеженого часу. Така методика дозволяє 
не тільки навчати студента, але й контролювати отрима-
ні ним знання та вміння. ОНМедУ був партнером у ви-
конанні проекту “Східноєвропейська мережа передового 
досвіду в галузі досліджень і розробок при хронічних за-
хворюваннях CHRONEX-RD (MIS-ETC код 1840) в рам-
ках спільної операційної програми “Румунія – Україна – 
Республіка Молдова”. Разом було проведено 23 тренінги, 
пройшло тренінги 355 учасників. У рамках гранту під час 
виконання програми було створено онлайн-платформу для 
дистанційного навчання, два кабінети для реалізації про-
грами “Стандартизований пацієнт”. 

 На базі ОНМедУ активно працює Навчально-
інноваційний центр практичної підготовки лікарів та сту-
дентів, оснащений обладнанням з першого до  сьомого 
рівня реальності. Це обладнання дозволяє навчати студен-
тів, інтернів, лікарів практично в усіх сферах медичної ді-
яльності, використовуючи сучасні методи та методики, в 
тому числі моделювання клінічних ситуацій різних рівнів 
складностей, моделювання віртуальної реальності, “Стан-
дартизований  пацієнт”, систему психологічного консал-
тингу та менеджменту, а також гібридну симуляцію. 

Мета медичної освіти – необхідність зменшення роз-
риву між теорією і клінічною практикою. Місія симуля-
ційних центрів полягає в навчанні, підтриманні, оновлен-
ні та оцінці технічної та теоретичної компетентності лі-
карів з використанням найсучасніших навчальних методів 
і технологій. Для перевірки компетентності та засвоєння 
виконання практичних навичок використовують брифінг, 
який полягає у презентації сценарію, та дебрифінг, під час 
якого студенти аналізують свої дії, оцінюють якість допо-
моги. 

Центр координує свою роботу з провідними центрами 
симуляційних технологій світу і займається також перепід-
готовкою лікарів з інших регіонів України, які будуть го-
тові працювати в умовах оновленої галузі. Стан медичної 
галузі  підлягає реформуванню та потребує лікаря нової 
формації, який, крім теоретичних, має широкі практичні 
компетенції, що формуються за допомогою використання 
сучасних інноваційних технологій. 

Сьогодні в університеті розробляється методика та 
методичні підходи до впровадження в новому навчально-
му році комп’ютерної гри – симулятор “Віртуальний па-
цієнт”. Такий сучасний підхід до самостійної роботи сту-
дента навчить його вірно збирати анамнез, складати план 
ведення пацієнта, допоможе засвоїти протоколи обстежен-
ня та лікування пацієнтів, сформує клінічне мислення, на-
вчить  проводити диференційну діагностику, використову-
ючи сучасні дослідження. Цікавим є те, що студент мати-
ме можливість простежити патологію пацієнта від біохімії 
і патофізіології до терапії або хірургії. В цій грі викладачі 

будуть відігравати роль пацієнта, а студенти – роль лікарів 
з оцінкою їх діяльності в балах. Бали мають враховуватися 
при визначенні рейтингу студентів та викладачів. Гра буде 
сприяти підвищенню компетентності випускаючих фахів-
ців та підвищенню рівня професіоналізму викладачів. 

Зразком сучасного підходу до створення належних 
умов для якісної освіти у вищих навчальних закладах ме-
дичного чи фармацевтичного профілів є університетські 
клініки та лікарні, приклад роботи яких  у багатьох краї-
нах світу надав поштовх для створення аналогічних уста-
нов в Україні. 

Результати фундаментальних, прикладних та мето-
дичних досліджень, вітчизняний досвід, принципи дока-
зової медицини широко впроваджуються співробітниками 
кафедр  як в університетських клініках, так і  на інших 
клінічних базах ОНМедУ, для чого використовуються ві-
деосистеми та системи телекомунікаційних зв’язків. На-
лагоджено систему телемедичного консультування, яка на 
сьогодні охоплює 26 лікувально-профілактичних закладів 
області. Вченою радою університету прийнято рішення 
про надання цілодобової медичної допомоги населенню 
м. Одеси та області нашими клініками, багатопрофільним 
медичним центром та медичним офтальмологічним цен-
тром (пр. № 8, 25 травня 2015 р.).

Для підвищення якості соціально-педагогічного і 
психологічного супроводу навчально-виховного процесу, 
створення умов гармонічного розвитку і самореалізації 
інноваційного потенціалу особистості студентів та ви-
кладачів цікаву форму суспільної діяльності широко ви-
користовують співробітники кафедр філософії і біоетики 
та соціальної допомоги, загальної і медичної психології, 
працюючи як практичні психологи. Їх діяльність вклю-
чає консультативно-методичну допомогу, просвітницько-
пропагандистську роботу та превентивне виховання.

Щорічно провідні науковці університету проводять 
тренінг-курси та майстер-класи з новітніх діагностич-
них та лікувальних технологій, а також самі відвідують 
міжнародні тренінг-центри, оволодіваючи новими мето-
дами профілактичної медицини та практичної  охорони 
здоров’я.

У 2015 р. впроваджено 32 нових методи і модифікації 
методів діагностики, профілактики і лікування в практику 
33 лікувально-профілактичних закладів.

Міжнародна робота ОНМедУ спрямована на під-
вищення якості навчання іноземних громадян та розви-
ток різнобічних зв’язків з міжнародними організаціями, 
одержання грантів, розробку спільних проектів, оптимі-
зацію навчальної та наукової роботи з урахуванням су-
часних тенденцій розвитку вищої школи та Європейської 
інтеграції. 

У вересні 2015 р. ОНМедУ взяв участь у Першій 
Міжнародній професійній виставці з питань освіти ЗНО-
2016 (м. Київ), та отримав там нагороди – гран-прі у но-
мінаціях “Лідер інновації у діяльності навчального за-
кладу “університет-новатор”, “Лідер інновації у розвит-
ку міжнародної співпраці та презентації національної 
освіти у світовому та європейському освітньо-науковому 
просторі” та “Високий стиль сучасних програм, іннова-
ційних підходів для підвищення якості освіти в контексті 
цивілізаційних змін”.

На міжнародній виставці “Інноватика в сучасній осві-
ті” (Київ, 2015) за високі показники в роботі ОНМедУ 
отримав диплом за “Активне впровадження інноваційних 
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технологій у процес навчання і виховання”, диплом лау-
реата конкурсу першого ступеня у номінації “Інновації у 
створенні системи внутрішнього забезпечення якості ви-
щої освіти”.

Для активізації наукової діяльності та обміну до-
свідом навчальної роботи співробітники університету 
особливу увагу приділяють організації та участі в робо-
ті міжнародних конференцій, конгресів, інших наукових 
форумів, виступаючи з доповідями з актуальних питань 
медичної та фармацевтичних галузей, зокрема питан-
ням доказової медицини. В минулому навчальному році 
науково-педагогічним складом проведено на базі універ-
ситету значну кількість наукових форумів різного рівня. 

Висновок. На наш погляд, використання у навчальному 
процесі на базі симуляційного центру технології High Fidelity, 
створення умов для впровадження методики “Стандартизо-
ваний пацієнт” та розробка гри симулятора “Віртуальний па-
цієнт”, значно покращать якість освіти в університеті. 
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досВід ВпроВадження системи реЙтинГоВоГо оЦінюВання діяльності 

ВикладачіВ та каФедр у ВиЩому держаВному наВчальному Закладі україни 
“букоВинськиЙ держаВниЙ медичниЙ уніВерситет”

Т. М. Бойчук, І. В. Геруш, В. М. Ходоровський, Є. П. Ткач
ВДНЗ України “Буковинський державний медичний університет”, Чернівці

SYSTEM OF TEACHERS’ AND DEPARTMENTS’ ACTIVITIES ASSESSMENT BY RATING, 
IMPLEMENTATION ExPERIENCE IN THE HIGHER STATE EDUCATIONAL ESTAbLISHMENT  

OF UKRAINE “BUKOVINIAN STATE MEDICAL UNIVERSITY”

T. M. Boychuk, I. V. Gerush, V. M. Khodorovskyi, E. P. Tkach
Bukovinian State Medical University, Chernivtsi

У статті висвітлено досвід впровадження системи рейтингового оцінювання діяльності викладачів та кафедр у ВДНЗ 
Украї ни “Буковинський державний медичний університет” за останні три навчальні роки, визначені переваги нової електрон-
ної системи створення рейтингового звіту, можливий внесок рейтингової оцінки діяльності викладачів у формування рейтингу 
університету загалом.

The article covers the implementation experience of the system of teachers’ and departments’ activities assessment by rating in the 
Higher State Educational Establishment of Ukraine “Bukovinian State Medical University” over the past three academic years. The 
benefits of the new electronic system for drawing up a rating report, and the possible contribution of the teachers’ activities assessment 
by rating to the formation of the overall university rating were determined.

Вступ. Відповідно до Закону України від 01.07.2014 р. 
№ 1556-VII “Про вищу освіту”, стандартів і рекомендацій 
забезпечення якості в Європейському просторі вищої осві-
ти визначені процедури і заходи системи забезпечення ви-
щими навчальними закладами якості освітньої діяльності 
та якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечен-
ня якості) [1]. 

Система внутрішнього забезпечення якості перед бачає:
1) визначення принципів та процедур забезпечення 

якості вищої освіти;
2) здійснення моніторингу та періодичного перегляду 

освітніх програм;
3) щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти та 

науково-педагогічних працівників і регулярне оприлюд-
нення результатів таких оцінювань;

4) забезпечення підвищення кваліфікації науково-
педагогічних працівників;

5) забезпечення наявності необхідних ресурсів для 
організації освітнього процесу;

6) забезпечення наявності інформаційних систем для 
ефективного управління освітнім процесом;

7) забезпечення публічності інформації про освітні 
програми, ступені вищої освіти та кваліфікації;

8) забезпечення ефективної системи запобігання та 
виявлення академічного плагіату.

Таким чином, вищі навчальні заклади повинні мати 
певні процедури та критерії, які б засвідчили високу ква-
ліфікацію та достатній фаховий рівень співробітників, що 
здійснюють викладацьку діяльність. 

Тобто у вищому навчальному закладі необхідно про-
водити заходи з оцінки якості науково-педагогічного пер-
соналу не тільки при процедурі відбору та призначенні на 
посаду молодих викладачів, які обов’язково мають базо-
вий рівень компетентності, але й для досвідчених викла-
дачів, які постійно вдосконалюють фахову майстерність та 
повинні продемонструвати свої високі професійні уміння. 
Оцінка діяльності науково-педагогічних працівників за 
звітний період роботи на кафедрі може бути врахована як 
об’єктивний критерій при прийнятті рішення щодо про-

довження строкового трудового договору (контракту) чи 
обрання на посаду за конкурсом.

основна частина. Забезпечення якості освітньої ді-
яльності та якості надання освітніх послуг у ВДНЗ Украї-
ни “Буковинський державний медичний університет” 
контро люється шляхом впровадження системи менедж-
менту якості, що в достатній мірі технічно та ресурсно 
забезпечується на всіх етапах діяльності університету. У 
рамках внутрішнього моніторингу якості надання освіт-
ніх послуг уже третій рік поспіль здійснюється процедура 
щорічного рейтингового оцінювання діяльності виклада-
чів та кафедр університету.

Процедура рейтингу та методика його розрахунку 
для оцінювання діяльності професорсько-викладацького 
складу університету здійснюється відповідно до затвер-
дженого в університеті Положення про рейтингову систе-
му оцінювання діяльності кафедр та викладачів Вищого 
державного навчального закладу України “Буковинський 
державний медичний університет” (зі змінами та доповне-
ннями). 

Метою запровадження рейтингового оцінювання у 
БДМУ є:

– підвищення ефективності та результативності про-
фесійної діяльності науково-педагогічних (педагогічних) 
працівників;

– забезпечення прозорості та об’єктивності оцінюван-
ня діяльності кожного науково-педагогічного (педагогічно-
го) працівника та структурних підрозділів університету;

– забезпечення здорової конкуренції, підвищення мо-
тивації ефективності праці;

– забезпечення ефективної трансформації вищого на-
вчального закладу до університету світового рівня;

– накопичення статистичної інформації про станов-
лення і динаміку розвитку кафедр;

– стимулювання діяльності, спрямованої на підвищен-
ня якості освіти та на встановлення відповідності показ-
ників роботи університету вимогам Міністерства охорони 
здоров’я України, ліцензійним умовам та акредитаційним 
вимогам.
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Основними завданнями рейтингового оцінювання є:
– розроблення і використання єдиних стандартизо-

ваних комплексних критеріїв для оцінювання і контролю 
рівня та ефективності діяльності науково-педагогічних 
працівників (педагогічних) і кафедр університету;

– формування управлінських кадрів і науково-педа го-
гічного складу університету з урахуванням їх індивідуаль-
ного внеску у підвищення рейтингу університету в цілому;

– вдосконалення діяльності та розвиток університету 
через критичний, серйозний і відвертий аналіз колективом 
результативності власної праці;

– активізація та стимулювання видів діяльності, які 
орієнтують і сприяють підвищенню рейтингу університе-
ту в цілому, та створення умов для професійного зростан-
ня усіх працівників;

– стимулювання нових напрямів наукових досліджень 
та вдосконалення науково-методичної основи виклада-
цької діяльності;

– виявлення недоліків і проблемних питань у діяль-
ності науково-педагогічних (педагогічних) працівників та 
кафедр;

– формування системи матеріального і морального 
стимулювання діяльності науково-педагогічних (педаго-
гічних) працівників для подальшого їх заохочування.

Щорічне рейтингування здійснюється рейтинговою 
комісією, склад якої затверджується наказом по універси-
тету, координується співробітниками навчального, науко-
вого, міжнародного та лікувального відділів, і визначаєть-
ся на підставі матеріалів, які представлені кафедрами та 
кожним викладачем.

Ресурсно забезпечується можливостями програми 
“Електронний журнал успішності”, що моніторується на-
вчальним відділом та сектором моніторингу якості освіти 
й інформаційно-аналітичного забезпечення. Електрон-
ний журнал успішності – це Web-програма, розроблена 
на основі мови програмування PHP 5.4 та сервера бази 
даних MySQL 5.1. Перевагами електронної форми подан-
ня рейтингу кожним викладачем є його дистанційність, 

можливість подання матеріалів, що підтверджують вид та 
кількість виконаної роботи за звітний навчальний рік у ви-
гляді гіперпосилання, сканкопії титульних листів підруч-
ників, посібників, монографій, статей та тез, сертифікатів, 
патентів, програм наукових і науково-методичних зібрань 
тощо. Особистий кабінет викладача програми “Електрон-
ний журнал успішності” містить вкладку “Рейтинг”, що 
відкрита для користування та внесення даних упродовж 
навчального року для кожного співробітника з високим 
ступенем захисту електронної інформації. 

Електронна система рейтингування дозволяє форму-
вати загальноуніверситетську базу даних і змінити концеп-
цію зберігання та накопичення інформаційних матеріалів 
рейтингу: “Рейтинг = електронний архів інформації про 
діяльність = електронна база даних викладача, кафедри, 
університету” .

Діяльність кафедр та викладачів оцінюється за такими 
напрямами: 

– навчально-методична робота; 
– наукова діяльність;
– кадрова політика;
– міжнародне, державне та галузеве визнання, гро-

мадська, організаційна та виховна діяльність; 
– лікувально-діагностична та організаційно-методична 

робота в лікувальних закладах.
Динаміка запровадження рейтингування в універси-

теті позитивна з огляду на проведення “валідизації” та 
зіставлення його показників з рейтингами МОЗ України, 
“ТОП 200” та оптимізації показників діяльності універси-
тету загалом. 

Стабільна прикінцева мета щорічного рейтингу – 
встановлення недоліків, їх аналіз і спрямована корекція 
плану діяльності викладачів та кафедр на подальший пері-
од роботи за основними напрямками і вплив на формуван-
ня покращеної рейтингової позиції університету з-поміж 
інших навчальних закладів при проведенні моніторингу 
діяльності закладів вищої освіти Міністерством охорони 
здоров’я України.

Таблиця 1. Усереднені показники рейтингу діяльності викладачів БДМУ за 2012–2015 рр.

Посада
Середній рейтинговий бал

2012–2013 н. р. 2013–2014 н. р. 2014–2015 н. р.
Завідувач кафедри, професор 461 720 820
Доцент, ст. викладач 182 284 468
Асистент, викладач 106 165 220
Загалом 188 292 399

За наведеними показниками таблиці 1 визначено, що 
найбільшу кількість балів у рейтингу набирає когорта 
співробітників університету, що обіймають посади завіду-
вачів кафедр та професорів. Найменшу кількість балів – 

Вид діяльності
Середній рейтинговий бал

2012–2013 н. р. 2013–2014 н. р. 2014–2015 н. р.
Навчально-методична робота 61,7 59,6 107
Наукова діяльність 105 147 240
Кадрова політика 10,5 13,3 14
Міжнародне, державне та галузеве визнання, 
громадська, організаційна та виховна діяльність 5,6 8,3 12

Лікувально-діагностична та організаційно-методична 
робота в лікувальних закладах 15,5 26,7 28,5

Таблиця 2. Усереднені показники рейтингу викладачів БДМУ за напрямками діяльності

асистенти та викладачі. Середній рейтинговий бал у пе-
рерахунку на одного викладача університету за підсумком 
рейтингу щорічно зростає (від 188 балів за 2012–2013 н. р. 
до 399 балів за 2014–2015 н. р.). 
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Позитивною є також динаміка зростання рейтингових 
балів за основними напрямками роботи впродовж 3-х ро-
ків (див. табл. 2 та табл. 3). Максимальна кількість набра-
них балів залежно від року рейтингування визначена щодо 
виконання навчально-методичної роботи (23–31 %), науко-
вої роботи (53–60 %) та лікувальної роботи (7,1–10,4 %) 
науково-педагогічними працівниками університету. На-
прямки “Кадрова політика”, “Міжнародне, державне та га-
лузеве визнання”, “Громадська, організаційна та виховна 
діяльність” у когорті балів всього рейтингу коливаються 
у діапазоні 3–5,3 % та 2,8–4,4 % відповідно. Проте визна-
чено значний приріст у динаміці трирічного моніторингу 
кількості балів за виконання навчально-методичної робо-
ти (у 1,73 раза), наукової діяльності (у 2,3 раза), міжна-
родного, державного та галузевого визнання (у 2,14 раза), 
лікувальної діяльності (у 1,83 раза).

Зростання чисельності набраних балів викладачами 
відбулось за рахунок залучення всіх співробітників до 
формування показників рейтингу, ретельного аналізу рей-
тинговою комісією ваги кожного із визначених показників 
за напрямками рейтингу, перерозподіл ваги балів усеред-
нені рейтингу на більш важливі та менш важливі відповід-
но до результатів Галузевого моніторингу діяльності ви-
щих медичних закладів та закладів післядипломної освіти 
МОЗ України за останні 3 роки його проведення [2]. 

Це дало змогу суттєво збільшити кількість наукових 
і навчально-методичних публікацій та доповідей на нау-
кових форумах за кордоном, збільшити якість написання 
тестових завдань для інформаційних баз медичних лі-
цензійних іспитів “Крок”, збільшити кількість стажувань 
викладачів, студентів та молодих науковців за кордоном, 
збільшити кількість угод про співпрацю, які були укладені 
з багатьма вищими навчальними закладами, у т. ч. закла-
дами Євросоюзу, успішно готувати студентів-призерів та 
переможців ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіа-
ди та ІІ Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 
робіт. 

Підтвердженням ефективної роботи моніторингу 
якості науково-педагогічного персоналу в університеті 
(внутрішнього контролю якості) є результати Галузевого 
моніторингу діяльності вищих медичних (фармацевтично-
го) навчальних закладів та закладів післядипломної освіти 
МОЗ України у 2015 р. [3]. Відповідно до маркерних (ко-
лірних) характеристик інтегральних показників рейтин-
гу візуалізовані види діяльності БДМУ, які вказують на 
успішність навчальної, виховної роботи, міжнародного, 
державного та галузевого визнання в університеті. До-
статньо успішними визнано напрямки діяльності – науко-
ва, лікувальна робота, а також кадрова політика, фінансова 
і господарська діяльність. Співвідношення позицій у Га-
лузевому рейтингу за напрямками діяльності серед інших 

навчальних закладів також підтверджують адекватність та 
зіставність внутрішніх індикаторних показників рейтин-
гу БДМУ, обґрунтовуючи позитивну трирічну динаміку. 
Отже, позиціонування БДМУ серед інших 17 вищих на-
вчальних закладів МОЗ України визначено результатами 
Галузевого моніторингу МОЗ України за напрямками:

1) навчально-методична робота – 2 місце (2014 р. – 
8 місце, 2013 р. – 10 місце) – що вказує на суттєвий при-
ріст рейтингової позиції; 2) наукова діяльність – 8 місце 
(2014 р. – 11 місце, 2013 р. – 13 місце) – що вказує на до-
статній приріст рейтингової позиції; 3) кадрова політика – 
7 місце (2014 р. – 12 місце, 2013 р. – 16 місце) – що вказує 
на суттєвий приріст рейтингової позиції; 4) міжнародне, 
державне та галузеве визнання – 2 місце (2014 р. – 8 міс-
це, 2013 р. – 18 місце) – що вказує на суттєвий приріст 
рейтингової позиції; 5) виховна робота – 4 місце (2014 р. – 
3 місце, 2013 р. – 6 місце) – що вказує на незначну втрату 
позиції у рейтингу, проте це достатньо стабільний про-
цесний індикатор, який дозволяє постійно знаходитись 
БДМУ в успішній зоні упродовж 3-х рейтингових років; 
6) лікувальна робота – 5 місце (2014 р. – 5 місце, 2013 р. – 
8 місце) – що вказує на достатньо стабільну позицію на-
шого університету посеред інших ВНЗ.

Висновки. Запровадження рейтингу діяльності ви-
кладачів та кафедр у ВДНЗ України “Буковинський дер-
жавний медичний університет” є своєчасним, адекватним 
та відповідає стандартам і рекомендаціям щодо забезпе-
чення якості у Європейському просторі вищої освіти. Рей-
тинг має стимулювальний характер для діяльності кафедр 
та викладачів, сприяє здоровій конкуренції, дозволяє ад-
міністрації приймати управлінські кадрові рішення на під-
ставі інформації рейтингу про результати діяльності спів-
робітника. Рейтинг є ІТ-оптимізованим та динамічним, 
що залишає можливість на зміни та корекцію. Рейтинг є 
зіставним та “валідизованим” з рейтингами МОЗ України, 
“ТОП 200” Україна.
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Таблиця 3. Показники рейтингу викладачів БДМУ за напрямками діяльності у відсотковому співвідношенні

Вид діяльності
Відсоток (%)

2012–2013 н. р. 2013–2014 н. р. 2014–2015 н. р.
Навчально-методична робота 31,1 23,1 26,8
Наукова діяльність 53,0 57,0 60,1
Кадрова політика 5,3 5,2 3,0
Міжнародне, державне та галузеве визнання, 
громадська, організаційна та виховна діяльність 2,8 4,4 3,0

Лікувально-діагностична та організаційно-
методична робота в лікувальних закладах 7,8 10,4 7,1

Всього 100 100 100
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Основним пріоритетом розвитку сучасної медичної освіти є постійне вдосконалення навчально-методичних підходів до 
підготовки лікарів, внесення доповнень та змін до робочих навчальних планів і програм відповідно до потреб практичної 
охорони здоров’я. Скорочення кількості аудиторних годин відповідно до Закону України “Про вищу освіту” зумовлює необхід-
ність відповідального ставлення до їх розподілу між навчальними дисциплінами. Вища медична освіта – досить специфічний 
та несхожий на інші освітній процес. Вже з 1 курсу студенти-медики повинні отримувати великий обсяг базисних медичних 
знань та вмінь. 

У роботі висвітлено основні проблеми розподілу аудиторних годин між курсами та навчальними дисциплінами: штучно 
збільшена або, навпаки, недостатня кількість виділених на предмет годин, дублювання однієї і тієї ж тематики на різних кафе-
драх при її викладанні у складі різних дисциплін, відсутність послідовності подачі матеріалу, недостатня сучасність та розі-
рваність отриманих студентами медичних знань. Вказане нераціональне використання аудиторних годин є неприпустимим. 
Автори припускають, що частковий перерозподіл годин може виявитися дуже корисним. 

Якісна підготовка лікарів значною мірою залежить від раціонального використання наявних аудиторних годин, що можли-
во тільки за умови перегляду робочих навчальних планів підготовки фахівців з урахуванням принципу послідовного, логічного 
та сучасного викладання дисциплін у медичному університеті.

The main priority of modern medical education is continuous improvement of teaching approaches to the training of doctors, 
making additions and changes to educational plans and programs meet the needs of health care. Reducing the number of classroom hours 
under the Law of Ukraine on higher education necessitates a responsible attitude to their distribution between academic disciplines. 
Higher medical education is rather specific and unlike other educational process. From the 1st year medical students should receive a 
large amount of basic medical knowledge and skills.

The paper highlights the main problems of distribution of classroom hours between courses and academic disciplines, artificially 
increased or, conversely, insufficient quantity of hours, duplication of the same subject in different departments during it teaching in the 
various disciplines, lack of modernity, as well as fragmentation, lack modern and dissociation students received medical knowledge. 
Said inefficient use of classroom hours is unacceptable. The authors suggest that partial redistribution hours can be very useful.

Quality medical education to a large extent depends on the the rational use of available classroom hours. This is possible only if to 
review educational plans according to the principle of sequential, logical and modern teaching subjects in medical university.

Вступ. Основним пріоритетом розвитку сучасної 
медичної освіти є постійне вдосконалення навчально-
методичних підходів до підготовки лікарів, внесення до-
повнень та змін до робочих навчальних планів і програм 
відповідно до потреб практичної охорони здоров’я. Аналіз 
робочих навчальних планів підготовки фахівців у галузі 
знань “Охорона здоров’я” за спеціальністю “Медицина” 
освітньо-кваліфікаційного рівня “Магістр” кваліфікації 
“Лікар” у Донецькому національному медичному універси-
теті імені М. Горького показав, що  підходи до використання 
аудиторних годин потребують перегляду та вдосконалення.

основна частина. Скорочення кількості аудиторних 
годин відповідно до Закону України “Про вищу осві-
ту” зумовлює необхідність відповідального ставлення 
до їх розподілу між навчальними дисциплінами. Варто 
пам’ятати, що вища медична освіта – досить специфіч-
ний та несхожий на інші освітній процес. Вже з 1 курсу 
студенти-медики повинні отримувати великий обсяг ба-
зисних медичних знань та вмінь. Тому кожна аудиторна 
година безцінна.

Так, на вивчення історії України та історії української 
культури на 1 курсі медичного факультету передбачено 
по 20 аудиторних годин, що, з нашої точки зору, дублює 
знання, які були отримані студентами під час навчан-
ня у загальноосвітній школі. Водночас на такі необхідні 

студенту-медику дисципліни, як медична хімія, біоорга-
нічна та біологічна хімія, передбачено лише 70 та 30 го-
дин відповідно. Вивчення основ педагогіки студентами 
першого курсу є передчасним. 

На нашу думку, потребує переносу з 2 на 1 рік навчан-
ня курс за вибором “Деонтологія в медицині”, але не в 
якості курсу за вибором, а обов’язкової навчальної дисци-
пліни. Таким чином, частковий перерозподіл годин може 
виявитися дуже корисним.

Засвоєння студентами знань з анатомії та гістології 
повинно проходити паралельно, то ж початок вивчення 
цих дисциплін має збігатися, що дозволить полегшити 
сприймання інформації студентами. 

Перегляд аудиторних годин 2 року навчання свід-
чить про необхідність переносу топографічної анатомії 
до складу анатомії (без збільшення годин), а оперативної 
хірургії – до складу загальної хірургії (з трансфером від-
повідних годин), що зумовлено сучасним викладанням за-
значених дисциплін та дозволить запобігти дублюванню 
інформації у педагогічному процесі.

Можливо, є обґрунтованим вивчення мікробіології на 
одному (наприклад, другому) курсі, а не розірвання дис-
ципліни між 2 та 3 роками навчання.

Засвоєння медичної психології студентами 3 курсу є 
передчасним, більш логічним було би вивчення цієї дис-
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ципліни на 4 році навчання, з прив’язкою до курсу психіа-
трії та отримання знань з деяких клінічних дисциплін.

З метою уникнення розірваності медичних знань до-
цільно сконцентрувати дисципліни хірургічного профілю 
(онкологія, травматологія, нейрохірургія, урологія, отола-
рингологія) на одному курсі навчання. Це ж стосується й 
терапевтичних дисциплін (неврологія, психіатрія, нарко-
логія, дерматологія, венерологія, фтизіатрія, інфекційні 
хвороби).

Потребує збільшення кількість годин, відведених на 
фізичну реабілітацію та спортивну медицину (40 годин), 
радіологію (80 годин на вивчення основ всіх сучасних мето-
дів візуалізації!), отоларингологію (40 годин), офтальмоло-
гію (40 годин), нейрохірургію (30 годин), анестезіологію та 
інтенсивну терапію (60 годин). Наявність 30–40 ауди торних 
годин на вивчення нейрохірургії, офтальмології та отола-
рингології навряд чи дозволить вважати ситуацію із засво-
єнням великого спектра переліченої патології задовільною.

Останнім часом у зв’язку з військовими діями на сході 
України проблема медичної реабілітації є вкрай гострою. 
40 аудиторних годин, які відведено на фізичну реабіліта-
цію і спортивну медицину на 4 році навчання, не забезпе-
чать бажаного рівня знань та оволодіння вміннями. Чи не 
варто переглянути ці години з метою повноцінного засво-
єння методів фізичної реабілітації студентами-медиками?

Фтизіатрія викладається студентам 4 (40 годин) та 6 
(15 годин) курсів у складі внутрішньої медицини. Соціаль-
на медицина та організація охорони здоров’я вивчається 
студентами 4, 5 та 6 курсів (40, 20 та 40 годин відповідно). 
Чи не доцільно засвоїти дисципліни на одному (можливо, 
випускному) курсі?

Дитячу хірургію у складі хірургії вивчають студенти 
як 5 (30 годин), так і 6 курсу (16 годин). Достатньо логіч-

ним виглядає об’єднання годин з дитячої хірургії на яко-
мусь одному році навчання. Аналогічна ситуація склалась 
з дитячими інфекційними хворобами у складі педіатрії на 
5 та 6 курсах (30 і 45 годин відповідно).

Дуже важливою є проблема викладання однієї і тієї 
ж тематики на різних кафедрах та у складі різних дисци-
плін. Так, променева хвороба викладається на радіаційній 
медицині, професійних хворобах, внутрішній медици-
ні у складі військової терапії, медицині катастроф. Така 
ж ситуація склалась з отруєнням хімічними речовинами, 
серцево-легеневою реанімацією та іншими розділами. 
Вказане нераціональне використання аудиторних годин є 
неприпустимим.

Безумовно, такий погляд на навчальні робочі плани 
призводить до поломки стереотипів, але є викликом сього-
дення. Зміщення акцентів у бік тих розділів медицини, які 
швидко розвиваються та перспективні, є сучасною необ-
хідністю. 

Висновок. Якісна підготовка лікарів значною мірою 
залежить від раціонального використання наявних ауди-
торних годин, що можливо тільки за умови перегляду 
робочих навчальних планів підготовки фахівців з ураху-
ванням принципу послідовного, логічного та сучасного 
викладання дисциплін у медичному університеті.
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У статті представлені результати дослідження особливостей реалізації студентоцентрованого підходу у процесі профе-
сійної підготовки лікарів. Проаналізовано комунікативні стилі викладачів дисциплін різних навчальних блоків. Додаються 
рекомендації для поліпшення навчального процесу при студентоцентрованому підході у медичному ВНЗ.

The results of the study of peculiarities of realization student-centered approach in the professional training of doctors are presented 
in the article. Communicative style of teachers of the different educational blocks is analyzed. Recommendations to improve the training 
process in a student-centered approach in medical universities are supplied.

Вступ. Актуальність дослідження. Сучасна вища 
освіта в Україні потребує не тільки удосконалення процесу 
викладання та передавання знань, а й наголошує на необ-
хідності розвитку критичного мислення, навчання людини 
пізнання, формування стійкої мотивації, спрямованої на 
самоосвіту [3]. Здійснюється перехід від змістоцентризму 
до результатоцентризму [6]. Сучасна педагогіка національ-
ного та зарубіжного досвіду пропонує поєднання навчання 
з вихованням. Суть виховання у ВНЗ полягає в сприянні 
розвиткові особистості студента і становленню його про-
фесійної ідентифікації. Студентоцентрований підхід – тип 
освітнього процесу, у якому особистість студента й особис-
тість педагога виступають як його суб’єкти; метою підходу 
є розвиток особистості учня з урахуванням його ціннісних 
орієнтацій. Переміщення особистості студента в центр про-
цесу вимагає змін багатьох факторів, у тому числі й типу 
взаємин “викладач-студент” [4]. Студентоцентроване на-
вчання не зменшує, а змінює роль викладача [5]. Педагог 
мусить стати для студента не рольової функцією, а рефе-
рентною особистістю. Практична зміна методів і техноло-
гій навчання вимагає моніторингу актуального стану різних 
аспектів навчального процесу. У цьому дослідженні вивча-
лися деякі аспекти педагогічних комунікацій.

Мета дослідження – виявити особливості реалізації 
студентоцентрованого підходу в процесі професійної під-
готовки студентів ХНМУ.

Завдання дослідження: 1) виявити та проаналізувати 
уявлення студентів про стиль комунікації викладачів дис-
циплін, що належать до різних навчальних блоків; 2) ви-
явити й проаналізувати комунікативні стилі викладачів; 
3) співвіднести уявлення студентів про стилі педагогіч-
ного спілкування їхніх викладачів і комунікативні стилі 
викладачів ХНМУ; 4) розробити рекомендації для по-
ліпшення навчального процесу, грунтуючись на студент-
центрованому підході.

У дослідженні брали участь: 191 студент, з них 89 – з 
III курсу й 102 – з V курсу, які навчаються на медичних 
і стоматологічному факультетах, а також 115 викладачів: 
21 – з блоку природничо-наукових дисциплін, 70 осіб – з 
блоку дисциплін лікувальної професійної підготовки та 24 
– зі стоматологічної професійної підготовки.

Методики дослідження: 1. Тестова карта комуніка-
тивної діяльності, яка розроблена на основі опитувальни-
ка А. А. Леонтьєва [2]. Оцінка стилю комунікації викла-
дачів дисциплін різних напрямків студентами проводила-
ся за шкалою Тестової карти комунікативної діяльності: 
45–49 балів – дуже високий рівень педагогічної комуні-
кативної компетентності; 35–44 балів – високий рівень; 
20–34 – середній рівень; 11–19 балів – низький рівень; 
7–10 балів – дуже низький рівень. З’ясовувалося уявлення 
студентів про стиль комунікації викладачів різних дисци-
плін і психологічний клімат на заняттях. 2. Опитувальник 
“Стиль спілкування педагога”, розроблений І. М. Соколо-
вим, 1987 [7]. Даний опитувальник був задіяний з метою 
визначення комунікативних стилів (“авторитарний”, “де-
мократичний” і “ліберальний” стилі, а також рівень “нега-
тивізму”) викладачів дисциплін різних навчальних блоків 
у навчальних і виховних ситуаціях.

основна частина. Результати оцінки студентами сти-
лю комунікації викладачів дисциплін різних напрямків із 
використанням Тестової карти комунікативної діяльності 
довели, що середні бали за шкалою за оцінками третьо-
курсників відповідали при викладанні: гуманітарних дис-
циплін – високій оцінці; природничих дисциплін – висо-
кій оцінці, нижній її межі; дисциплін професійної підго-
товки – задовільній оцінці, верхній межі. Середні бали 
напрямків за оцінками студентів п’ятого курсу свідчили, 
що стиль комунікації викладачів гуманітарних дисциплін, 
природничо-наукових дисциплін й дисциплін професійної 
підготовки відповідає високій оцінці. Дані графічно пред-
ставлені на рисунку 1.

Таким чином, студенти III і V курсів оцінюють стиль 
викладання гуманітарних та природничо-наукових дис-
циплін як такий, що характеризується невимушеною ат-
мосферою в аудиторії, зацікавленістю учнів. Викладач 
дотримується плану заняття, але заохочує до висловлення 
власної думки, пропонує надавати свої рішення. Під час 
занять використовується гумор, наводяться приклади з 
життя, сторони активно взаємодіють, що сприяє продук-
тивності навчання.

При цьому стиль викладання дисциплін професій-
ної підготовки оцінюється V курсом на такому ж рівні, а 
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III курс оцінює комунікативний стиль викладання як задо-
вільний (верхня межа). Контакт з аудиторією встановлю-
ється легко, але увага приділяється, в основному, активним 
учасникам, можливі прояви елементів моделей диференці-
йованої уваги та негнучкого реагування. Стиль викладання 
фахових дисциплін може оцінюватися трохи нижче, порів-
няно з дисциплінами інших напрямків, у зв’язку з крайньою 
важливістю змістовної частини медичних предметів та 
більш високими вимогами, що висуваються до студентів.

При загальній високій оцінці рівня викладання сту-
денти V курсу схильні оцінювати викладання природничо-

наукових і професійних дисциплін вище, ніж студенти 
III курсу. Імовірно, сприйняття дисциплін професійної 
спрямованості може змінюватися під впливом власного 
досвіду студентів і розвитку їхньої професійної компе-
тентності. Можуть змінюватися й критерії, за якими сту-
дент оцінює викладача: оцінка міжособистісних стосунків 
поступається на користь оцінки професійних якостей.

Аналіз комунікативних стилів викладачів природни-
чих, лікувальних і професійних дисциплін у ситуаціях 
навчання та виховання графічно представлений на рисун-
ках  2 і 3.

Рис. 1. Порівняльна оцінка уявлень студентів (III і V курсів) про стилі комунікації викладачів різних дисциплін.

Рис. 2. Порівняння стилів спілкування педагогів у навчальних ситуаціях. Викладачі природничо-наукових, медич-
них і стоматологічних дисциплін.

Рис. 3. Порівняння стилів спілкування педагогів у ситуаціях виховання. Викладачі природничих, медичних і стома-
тологічних дисциплін.
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У навчальних ситуаціях викладачам ХНМУ більше 
притаманний “змішаний” стиль спілкування зі студента-
ми: авторитарні й демократичні тенденції проявляються 
майже однаково. З одного боку, викладачі змушені кон-
центруватися на великих обсягах інформації та контролі 
знань, а з іншого – вони намагаються уважно ставитися 
до учнів. Таким чином, у комунікації поєднується високий 
рівень вимогливості та поваги до студентів.

Оцінка вибору демократичного стилю свідчить, що 
різниця між показниками викладачів дисциплін різних 
груп не дуже істотна: на 1 місці – викладачі професійної 
підготовки лікувальних факультетів (69,91 %), на 2 – ви-
кладачі стоматологічного факультету (66,83 %), на 3 – 
природничо-наукових дисциплін (65,25 %).

Показники “негативізму” при цьому невисокі (25–
33 %), що говорить про прихильність більшості виклада-
чів до студентів, слабких тенденцій до упередженості та 
конфліктності, а також, імовірно, про задоволення викла-
дачів своєю роботою.

У виховних ситуаціях викладачам ХНМУ також влас-
тивий “змішаний” стиль спілкування, але з проявами де-
мократичних і ліберальних тенденцій. Вони працюють 
з уже досить дорослою аудиторією, відповідальність та 
ініціатива у виховних ситуаціях передається ними студен-
там. Питання, чи існує зв’язок між цими показниками (у 
ситуації виховання) та розвитком професійної ідентифіка-
ції, вимагає подальшого вивчення. Показники “негативіз-
му” також відносно невисокі (17–33 %).

Припущення, що викладання дисциплін професійної 
підготовки характеризується суворішими вимогами до 
студентів, які поєднуються з заохоченням їх самостійності 
та ініціативності, вимагає подальшого вивчення.

Висновки: 1. Студенти III і V курсів вважають стиль 
викладання гуманітарних і природничо-наукових дисци-
плін доволі студентоцентрованим. Активності учнів і твор-
чій роботі приділяється багато часу. Увага до спілкування 
зі студентом і змістом наукового предмета розподіляється 
рівною мірою. Дисципліни професійної підготовки оціню-
ються V курсом таким же чином, а третьокурсники визна-
чають стиль їх викладання менше студентоцентрованим; 
V курс оцінює викладання природничо-наукових і профе-
сійних дисциплін вище, ніж III курс. Згодом сприйняття 
тих чи інших дисциплін може змінюватися під впливом 
особистого досвіду студентів і підвищити місце за особис-
тою шкалою переваг.

2. У навчальних ситуаціях викладачам ХНМУ прита-
манний “авторитарно-демократичний” стиль спілкування 
зі студентами: з одного боку, викладачі концентруються 
на інформації та контролі знань, а з іншого – намагаються 
уважно ставитися до студентів. У комунікації поєднуєть-
ся високий рівень вимог і поваги до студентів. Викладачі 
прихильні до студентів, тенденції до упередження й кон-
фліктності слабкі. У виховних ситуаціях викладачам влас-
тивий “демократично-ліберальний” стиль спілкування. 
Вони припускають, що працюють з уже досить дорослою 
аудиторією і не завжди усвідомлюють, що відповідальні 
за виховання і особистісне дорослішання майбутніх меди-
ків. Можливо, це пов’язано з недостатньою професійною 
педагогічною підготовкою більшості викладачів ХНМУ, 
основна освіта яких медична.

Рекомендації: 1) застосовувати підбір і створення під 
час навчального процесу ситуацій, у яких вирішуються 
завдання різного характеру і рівня складності; суб’єктне 

залучення студентів у варіативний за змістом, інструмен-
тальними характеристиками і підсумковими процедурами 
навчальний процес; рефлексивна взаємодія викладача та 
студента; вербалізація сенсу спільних дій у навчальному 
процесі; упровадження інноваційних форм навчання, са-
мостійних і творчих видів робіт (створення проектів, ана-
ліз ситуацій, участь у конференціях, диспути тощо); 

2) для виявлення та обліку індивідуально-психо-
логічних особливостей викладачів та їх подальшого на-
вчання організувати регулярну діагностику стилю пе-
дагогічного спілкування, внести до тематичних планів 
перепідготовки та підвищення кваліфікації викладачів 
вивчення питань змісту та структури стилю педагогічного 
спілкування. При прийнятті викладачів до ВНЗ організо-
вувати їх зустрічі з керівництвом і методистами, призна-
чати педагогам кураторів з числа досвідчених викладачів 
з метою ознайомлення з особливостями педагогічної вза-
ємодії;

3) проводити психологічну роботу, основану на прин-
ципах клієнт-центрованого підходу із застосуванням тех-
нік арт-терапії для формування у викладачів таких психо-
логічних якостей і здібностей, як: здатність до емпатії і 
розуміння людей; гнучкість, оперативно-творче мислення; 
уміння використовувати зворотний зв’язок у спілкуванні; 
здатність управляти собою; уміння прогнозувати можливі 
педагогічні ситуації; виявлення вербальних здібностей; 
здатність до педагогічної імпровізації;

 4) проведення психологічної роботи з групами студен-
тів, для розкриття їх творчого потенціалу та нормалізації 
психологічного стану. Проведення регулярних опитувань 
про оцінку якості викладання, враження від навчального 
процесу і його можливих змін допоможуть виявити мо-
менти, які потребують подальшого удосконалення.
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EXPERIENCE IN IMPLEMENTATION OF PROBLEM-BASED LEARNING  
IN zAPORIzHIN STATE MEDICAL UNIVERSITY 

Yu. M. Kolesnyk, M. O. Avramenko, S. A. Morhuntsova, I. O. Iurchenko
Zaporizhian State Medical University

Проблемно-орієнтоване навчання в українській вищій медичній освіті з’явилося відносно недавно. Зважаючи на передовий 
світовий досвід, можна впевнено говорити про його актуальність та інноваційність. У даній роботі висвітлено досвід Запорізь-
кого державного медичного університету щодо впровадження проблемно-орієнтованого навчання у студентів молодших курсів 
медичного факультету у рамках проекту 530519-Tempus-1-2012-1-UK-TEMPUS-JPCR “Створення Міжрегіональної мережі наці-
ональних центрів медичної освіти, головним напрямом яких є впровадження проблемно-орієнтованого навчання з використанням 
віртуальних пацієнтів” (“ePBLnet”). Описано особливості адаптації навчального плану, використання платформи OpenLabyrinth 
для створення кейсів на базі віртуальних пацієнтів, показано роль створеного Медичного освітнього центру при ЗДМУ.

Problem-based learning appeared in the Ukrainian higher education fairly recently. Taking into account world’s best practices 
we can speak with certainty about its relevance and innovation. This work describes the experience of Zaporizhian State Medical 
University in PBL implementation into the junior medical students’ education in frames of Tempus project 530519-Tempus-1-2012-1-
UK-TEMPUS-JPCR "Establishment of the Supra-Regional Network of the National Centers in Medical Education, focused on PBL 
and Virtual Patients" (“ePBLnet”). It also depicts some peculiarities in curriculum adaptation, OpenLabirynth platform use for case 
development based on virtual patients and role of Medical Education Centre of ZSMU.

Вступ. Методика проблемно-орієнтованого навчання 
у педагогіці розробляється з середини 50-х років XX сто-
ліття. З часом вона не тільки не втрачає актуальності, а 
навпаки, широко використовується і запроваджується у 
нові галузі освіти. Більш ніж у 80 % медичних шкіл США, 
Канади, Австралії прийнята проблемно-орієнтована ме-
тодологія викладання, яка використовується для введен-
ня студентів у світ реальних або гіпотетичних клінічних 
ситуацій. Структура викладання, розроблена в Західно-
му університеті Каліфорнії, служить основою багатьох 
навчальних посібників і викладацьких планів у таких 
університетах, як Гарвард і університет Мак-Мастера. У 
медичній освіті проблемно-орієнтоване навчання почало 
впроваджуватися в університеті Мак-Мастера в Канаді 
в середині 1960 років. Незабаром після цього три інших 
медичних школи – університет Лімбурга в Маастрихті 
(Нідерланди), університет Ньюкасла (Австралія) і універ-
ситет в Нью-Мексико (США) – адаптували розроблену 
модель і впровадили її у своїй педагогічній практиці. В 
подальшому це відіграло важливу роль у своєрідному роз-
ділі сфер академічного впливу [1–3].

основна частина. Проблемно-орієнтоване навчан-
ня у Запорізькому державному медичному університеті 
(ЗДМУ) бере свій початок з жовтня 2012 р., коли було запо-
чатковано грантовий проект 530519-Tempus-1-2012-1-UK-
TEMPUS-JPCR “Створення Міжрегіональної мережі на-
ціональних центрів медичної освіти, головним напрямом 
яких є впровадження проблемно-орієнтованого навчання з 
використанням віртуальних пацієнтів” (“ePBLnet”). 

Освітній проект “ePBLnet” завершено у січні 2016 р. 
Учасниками проекту були університети-партнери з країн 
Європейського Союзу (Великобританія, Греція та Кіпр), а 
також країни пострадянського простору (Україна, Грузія 
та Казахстан). Загальна кількість партнерів становила 9.

У рамках проекту “ePBLnet”, з метою ефективної 
реалізації цілей і завдань, а також концепцією розвитку 

університету на 2013–2020 рр. при ЗДМУ було створено 
Медичний освітній центр.

Організація освітнього процесу за методикою проб-
лемно-орієнтованого навчання в рамках виконання Tempus-
проекту ePBLnet базується на вивченні протягом тижня од-
ного конкретного клінічного випадку, який носить робочу 
назву “кейс”. Структура кейсу побудована таким чином, 
що студенти поступово отримують від тьютора інформа-
цію щодо скарг, анамнезу, супутньої інформації про стан 
хворого, даних фізикального, інструментального та лабо-
раторного обстеження хворого. Після отримання кожного 
блоку інформації студенти розпочинають дискусію між 
собою (це важливий момент – дискусія проводиться все-
редині групи студентів, тоді як викладач-тьютор виконує 
роль спостерігача, який мотивує студентів та направляє 
дискусію у випадку, коли вона непродуктивна). Основни-
ми завданнями дискусії є: виділити в отриманому блоці 
інформації вказівки, які дозволяють запідозрити ураження 
тієї чи іншої системи, а також містять важливу інформа-
цію про пацієнта; скласти список питань для самостійно-
го вивчення на підставі тих понять, термінів, даних, які 
студентам невідомі; скласти список робочих гіпотез. При 
цьому необхідно зауважити, що для студентів 2 курсу, які 
навчаються за даною методикою, проблемно-орієнтоване 
навчання слугує не для отримання клінічних знань, а для 
вивчення базових дисциплін (анатомія, патологічна анато-
мія, фізіологія, патологічна фізіологія, гістологія, біохімія, 
фармакологія тощо) в контексті конкретної клінічної си-
туації. В цілому на вивчення кожного кейсу і пов’язаних з 
ним питань відводиться один тиждень. Структура занять 
протягом такого тижня наступна:

– 6 годин проблемно-орієнтованого навчання (заняття 
з тьютором);

– 3 години лекцій (вівторок, середа, п’ятниця);
– 1 година практичних занять (п’ятниця);
– самостійна робота студентів протягом тижня.
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Заняття студентів з тьюторами проводяться у 4 ауди-
торіях, що знаходяться на базі факультету післядипломної 
освіти, лекції – в аудиторії № 7 головного навчального 
корпусу та аудиторії дистанційного навчання спортивно-
аудиторного корпусу, практичні заняття – на базі клініч-
них кафедр, які відповідають за конкретний кейс.

Структура як лекцій, так і практичних занять на базі 
клінічних кафедр дещо відрізняється від класичної. Части-
на кожної лекції присвячена викладенню необхідних базо-
вих, або клінічних знань, частина відводиться під дискусію 
між лектором, як експертом у даному клінічному питанні, 
та студентами. Практичне заняття також орієнтоване не на 
перевірку знань студентів, а на те, щоб продемонструвати 
їм необхідні клінічні навички, які студенти могли би по-
тім вдосконалити, наприклад, під час самостійної роботи 
з манекенами або при роботі у групі між собою.

З використанням платформи OpenLabyrinth були ство-
рені 17 віртуальних пацієнтів на базі кейсів для першого та 
другого років навчання студентів у рамках програми. Про-
ведені заняття передбачали формування досить невеликих 
академічних груп по 8 студентів 3 курсу медичного факуль-
тету з використанням платформи OpenLabyrinth віртуаль-
них пацієнтів на базі кейсів для другого року навчання. 

Професорсько-викладацький склад кафедр відзна-
чає серед академічних груп, що брали участь у проекті, 
більшу пізнавальну активність, мотивованість, комуніка-
тивність, легкість проходження дискусійних етапів в об-
говоренні навчального матеріалу. Практично всі студенти 
успішно навчаються, за вказаний період контингент груп 
залишався незмінним. Тобто, не проходячи первинного 
відбору за академічною успішністю при вступі до проекту, 
за результатами його проходження відзначається позитив-
на динаміка у результатах навчання серед вказаних груп.

Матеріально-технічне оснащення для навчального 
процесу. Для виконання завдань проекту його планом також 
передбачено обладнання кімнати для проведення тренінгів. 
З цією метою було устатковано сучасним навчальним об-
ладнанням 4 кімнати для практичних занять та 1 залу для 
лекцій та підсумкових занять. Не менш важливим, ніж 
оснащення Центру необхідним обладнанням та матеріала-
ми, є одержання його постійними співробітниками та інши-
ми працівниками ЗДМУ, які будуть залучені до виконання 
завдань Tempus-проекту ePBLnet, необхідних навичок, ква-
ліфікацій, методичних та навчальних матеріалів. 

Основними заходами в цьому напрямку є тренінги 
з питань проблемно-орієнтованого навчання, тренінги з 
підготовки викладачів-тьюторів, з питань адаптації ма-
теріалів, необхідних для проблемно-орієнтованого на-
вчання, зі створення віртуальних пацієнтів. План більшої 
частини тренінгів було складено університетом св. Георга 
(Лондон, Великобританія), а самі тренінги здійснювалися 
переважно персоналом даного університету.

Створення електронної он-лайн бібліотеки. У рам-
ках проекту на базі ЗДМУ було розроблено концептуаль-
ну модель електронної бібліотеки для збереження та ви-
користання матеріалів, підтримки навчальних тижнів з 
проблемно-орієнтованого навчання, створити дану бібліо-
теку, а також наповнити її необхідними матеріалами.

При проектуванні функціональної моделі за цілями та 
завданнями можна виділити такі підсистеми проекту:

1) підсистема формування змісту, що розуміє функцію 
“Збір інформації”. Цільова функція: освітні ресурси для 
завантаження в бібліотеці;

2) підсистема створення нового контенту для реалі-
зації цілей програми, що реалізує функцію “Створити”. 
Цільова функція: створення нового контенту у вигляді на-
вчальних об’єктів, курсів, 3D моделей тощо;

3) підсистема бібліотеки, що реалізує функцію “Ша-
ринг”. Цільова функція: зберігання і доставка цифрового 
контенту за запитом користувача.

Аналіз концептуальної моделі електронної бібліотеки 
дозволяє виділити три основні категорії користувачів, що 
взаємодіють з системою, які мають різні права доступу до 
електронної бібліотеки, залежно від їх функцій:

1) користувачі адміністратори – мають право розроби-
ти структуру електронної бібліотеки, створити обліковий 
запис для груп користувачів, форму і супроводжувати бази 
цифрового контенту;

2) користувачі вчителі – формування, створення і пост 
змісту на сайті бібліотеки. Слід зазначити можливість по-
вторного використання контенту при створенні нових на-
вчальних об’єктів і віртуальних пацієнтів;

3) члени студенти – мають право використовувати ре-
сурси бібліотеки.

Дисемінація результатів проекту. У рамках проекту 
“ePBLnet” було проведено низку конференцій та круглих 
столів. 11 жовтня 2013 р. відбувся Круглий стіл у рамках 
конференції “Актуальні питання дистанційної освіти та 
телемедицини-2013”. 6 червня 2014 р. проведено Все-
український віртуальний семінар “Особливості організа-
ції проблемно-орієнтованого навчання на базі віртуаль-
них пацієнтів студентів медичних ВНЗ у рамках проекту 
програми Темпус”. 7 жовтня 2014 р. відбувся Круглий 
стіл “Проблемно-орієнтоване навчання в медичній і фар-
мацевтичній освіті”. 22 квітня 2015 р. – Всеукраїнська 
науково-методична конференція з міжнародною участю 
“Впровадження інноваційних технологій в медичну осві-
ту: проблемно-орієнтоване навчання та віртуальні пацієн-
ти”. 12 листопада 2015 р. проведено відеоконференцію з 
міжнародною участю “Актуальні питання дистанційної 
освіти та телемедицини – 2015”. Дані заходи дозволили 
поширити знання, а також досвід ЗДМУ та зарубіжних 
партнерів в області проблемно-орієнтованого навчання 
серед ВНЗ України.

Висновки. Стратегія проблемно-орієнтованого на-
вчання в медичній освіті передбачає наближення системи 
підготовки майбутніх фахівців до вимог європейського та 
світового рівнів, вимагає впровадження сучасних інно-
ваційних технологій у процесі організації та здійснення 
освітнього процесу. 
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у ВднЗу “українська медична стоматолоГічна академія” За 2015 календарниЙ рік

В. М. Ждан, В. М. Бобирьов, С. М. Білаш, О. М. Бєляєва
Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»

RESULTS OF ExTERNAL AND INTERNAL MONITORING IN THE qUALITY OF HIGHER EDUCATION 
AT HSEEU “UKRAINIAN MEDICAL STOMATOLOGICAL ACADEMY” IN 2015 CALENDAR YEAR

V. M. Zhdan, V. M. Bobyriov, S. M. Bilash, O. M. Bieliaieva
Higher State Educational Establishment of Ukraine «Ukrainian Medical Stomatological Academy»

Стаття присвячена актуальному нині питанню моніторингу якості освіти. Проаналізовано результати зовнішнього і внут-
рішнього моніторингу якості вищої освіти у ВДНЗУ “Українська медична стоматологічна академія” за 2015 календарний рік. 
Показано, що внутрішній моніторинг у вигляді самоаналізу і самооцінювання – це вимога часу та об’єктивна потреба іннова-
ційного розвитку освітньої діяльності навчального закладу. У висновках зазначається, що внутрішній моніторинг дає змогу 
простежувати динаміку процесуального і результативного аспектів якості навчання, забезпечує умови для підвищення ефек-
тивності управління якістю освітнього процесу, підвищує відповідальність усіх суб’єктів (студентів, науково-педагогічних 
працівників, адміністрації, навчально-допоміжного персоналу), обумовлює внесення необхідних коректив в освітній процес, 
слугує міцним поштовхом для розвитку культури університетської автономії. 

The article is devoted to the issue of higher education monitoring which is quite relevant nowadays. The results of external and 
internal monitoring in the quality of higher education at HSEEU “Ukrainian Medical Stomatological Academy” in 2015 calendar year 
have been analyzed. It has been demonstrated that internal monitoring in the form of self-analysis and self-evaluation is the demand 
of time and objective requirement of innovation development. It has been concluded that internal monitoring enables to track the 
dynamics of processual and resultative aspects of education quality, promotes the enhancement of management quality, increases the 
responsibility of all subjects (students, academic staff, administrative authorities, assisting personnel), preconditions the introduction 
of necessary corrections into the learning and teaching processes, and serves as a strong impulse for the development of culture of 
university autonomy.

Вступ. В умовах глобальної економічної та фінансової 
кризи, з одного боку, і прискореного технологічного роз-
витку, з іншого, якісна вища освіта визнається основною 
рушійною силою соціального прогресу, стратегічним ре-
сурсом і фактором національної безпеки, чинником визна-
ння на міжнародному рівні [1, 2, 4]. Для особистості здо-
буття вищої освіти відіграє вирішальну роль з точки зору 
її процвітання, конкурентоспроможності на ринку праці, 
забезпечення матеріального благополуччя, можливостей 
підтримувати фізичне і моральне здоров’я, продовження 
тривалості, рівня та якості життя, зниження ризиків без-
робіття. Особливого значення якість освіти і освітньої 
діяльності вищих навчальних закладів набуває в умовах 
транскордонності вищої освіти [9, 10].

Одним із дієвих інструментів і складовою системи 
управління освітою, що нині успішно використовується з 
метою вимірювання й оцінки її якості, є моніторинг. Зов-
нішній моніторинг якості освіти: забезпечує стандартизова-
ність інформації, її високу достовірність і надійність; слу-
гує інформаційною основою державної та відомчої статис-
тичної звітності й аналізу та вироблення освітньої політики 
на всіх рівнях; уможливлює узагальнення і порівняння на 
будь-якому рівні управління освітою; забезпечує прогнозо-
ваність висновків і рекомендацій, визнання результатів на 
державному та міждержавному рівнях, прозорість резуль-
татів освітньої діяльності, престижність і відкритість ре-
зультатів функціонування освітньої галузі [5]. 

Метою зовнішнього моніторингу ВМ(Ф)НЗ України є 
“вивчення якості підготовки медиків і фармацевтів, стану 
та особливостей навчально-методичної діяльності навчаль-
них закладів з урахуванням наявних ліцензованих спеціаль-
ностей, обсягів, напрямів та специфіки підготовки [6]”.

основна частина. З метою отримання інформації про 
якість освітнього процесу і прийняття необхідних управ-

лінських рішень щодо вдосконалення якості підготовки 
спеціалістів у ВДНЗУ “УМСА” здійснюється внутріш-
ній моніторинг – самоаналіз і самооцінювання. Практи-
ка свідчить, що упровадження цього виду моніторингу є 
вимогою часу та об’єктивною потребою інноваційного 
розвитку освітньої діяльності вищого навчального закла-
ду, підвищує відповідальність усіх суб’єктів освітнього 
процесу, слугує міцним поштовхом для розвитку культури 
університетської автономії.

Політика адміністрації академії у сфері внутріш-
нього моніторингу спрямована на отримання ґрунтов-
ної інформації про якість освітнього процесу, внесення 
оперативних коректив у цей процес, створення умов для 
своє часної реалізації управлінських рішень на всіх рів-
нях внутрішньовузівської структури (ректорат, факуль-
тет, кафедра). 

Запровадження внутрішнього моніторингу зумовлене 
необхідністю: провадження на високому рівні освітньої 
діяльності, яка повністю відповідає галузевим, національ-
ним, міждержавним, міжнародним стандартам і забезпе-
чує здобуття якісної вищої медичної освіти; підтримання 
позитивного іміджу академії; підвищення результативнос-
ті менеджменту і самоменджменту з метою забезпечення 
конкурентоспроможності академії на внутрішній і зовніш-
ній аренах; розширення ринку експорту освітніх послуг і 
пошуку потенційних зарубіжних партнерів. 

Внутрішній моніторинг якості освіти в академії пе-
редбачає оцінку організації навчального процесу в цілому, 
рівня теоретичної і практичної підготовки студентів, тех-
нології оцінювання навчальних досягнень студентів, рівня 
освіти випускників, наукової і професійно-педагогічної 
підготовки викладачів, ресурсного забезпечення (інформа-
ційного, навчально-методичного, матеріально-технічного), 
оприлюднення результатів внутрішнього моніторингу. 
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Джерелами інформації для внутрішнього моніторингу 
якості вищої освіти у ВДНЗУ “УМСА” за 2015 р. слугу-
вали результати “Галузевого моніторингу освітньої діяль-
ності вищих навчальних закладів, закладів післядиплом-
ної освіти МОЗ України за показниками діяльності у 2015 
календарному році” [3], матеріали рейтингу університетів 
України ІІІ, IV рівнів акредитації “ТОП-200 Україна 2015” 
[7], звіти академії та структурних підрозділів, результати 
оцінювання залишкових знань студентів у формі комплекс-
них контрольних робіт, дані соціологічних досліджень. 

Основними засобами здійснення внутрішнього моніто-
рингу якості освітнього процесу було обрано: обробку доку-
ментів, соціологічний інструментарій у вигляді анкетування 
і спостереження, матеріали оцінювання залишкових знань 
студентів у формі комплексних контрольних робіт, оцінні за-
соби, які моделюють майбутню професійну діяльність. 

За результатами “Галузевого моніторингу діяльності 
вищих навчальних закладів та закладів післядипломної 
освіти МОЗ України за основними показниками діяльнос-
ті за 2015 календарний рік” [3] академія посіла 1 місце за 
показниками навчально-методичної роботи. 

Усвідомлюючи, що однією з передумов якості освіт-
нього процесу є підвищення якості навчальної літератури 
і забезпеченість студентів сучасними підручниками, по-
сібниками, практикумами, словниками, державною та ан-
глійською мовами, викладачі академії активно працюють у 
цьому напрямку. Так, у 2015 р. науково-педагогічними пра-
цівниками академії було випущено 11 підручників, з них – 
7 національних, 70 навчальних і навчально-методичних 
посібників з грифами МОН, МОЗ України та ДУ “ЦМК з 
ВМО МОЗ України”, 6 монографій. 

Відповідно до наказу МОН України від 16.07.2015 р. 
№ 767 “Про підсумки Всеукраїнської студентської олімпіа-
ди 2014/2015 навчального року” серед переможців Все-
української студентської олімпіади тринадцять представни-
ків ВДНЗУ “УМСА”, тобто академія посіла 2 місце серед 
ВМ(Ф)НЗ України за кількістю переможців ІІ етапу.

Згідно з наказом МОЗ України від 23.08.2011 р. № 532 
одинадцять кафедр ВДНЗУ “УМСА” є опорними з 13 дис-
циплін. Протягом 2015 р. опорними кафедрами розроблено 
і затверджено МОЗ України 8 типових навчальних планів 
і програм передатестаційного циклу та циклу спеціаліза-
ції за 4 фахами: “Стоматологія”, “Терапевтична стомато-
логія”, “Ортопедична стоматологія”, “Ортодонтія”. Для 
поповнення банку тестових завдань для ліцензійного іс-
питу “Крок 3. Стоматологія” було напрацьовано і відправ-
лено до Центру тестування професійної компетенції МОЗ 
України 226 тестових завдань, створених співробітниками 
опорних кафедр.

З метою швидкого введення, нагромадження, систе-
матизації та аналізу даних про успішність студентів, нала-
годження оперативного зворотного зв’язку, покликаного 
покращити поточну успішність, показники семестрової 
підсумкової атестації, підвищити рейтингові показники 
складання студентами академії ліцензійних інтегрованих 
іспитів “Крок 1” і “Крок 2” та інтернами “Крок 3”, а також 
зміцнення навчальної дисципліни в академії впроваджено 
“Електронний журнал успішності”. 

Усі кафедри укомплектовані в достатній кількості 
оргтехнікою для швидкого доступу до електронних жур-
налів. Також в академії створено та функціонують 22 
комп’ютерні класи загальною кількістю 230 навчальних 
місць, об’єднаних у локальну мережу, модернізація якої у 

2015 р. дала змогу значно підвищити рівень інформатизації 
навчального процесу. На базах клінічних кафедр академії 
створені й успішно працюють 16 навчально-практичних 
центрів і лабораторій. 

Усвідомлюючи, що одним із можливих шляхів, який 
дасть змогу вищим навчальним закладам вистояти в 
жорсто кій конкурентній боротьбі на ринку послуг у сфері 
вищої освіти, є розробка та запровадження систем менедж-
менту якості відповідно до вимог міжнародних стандартів, 
які базуються на восьми принципах тотального менедж-
менту якості (TQM – Total Quality Management) і містять 
універсальні вимоги до якості будь-якої системи [8], ака-
демія проводить постійну роботу у цьому напрямку. Так, 
у 2015 р. Українським органом сертифікації систем ме-
неджменту якості був виданий Сертифікат, який повторно 
підтвердив, що у ВДНЗУ “УМСА” система надання якості 
освітніх послуг, пов’язаних зі здобуттям вищої освіти на 
рівні кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста, 
бакалавра, спеціаліста, магістра, у тому числі для інозем-
них громадян, а також підготовки науково-педагогічних 
кадрів відповідає вимогам ДСТУ ISO 9001:2009 “Системи 
управління якістю. Вимоги” (ISO 9001:2008, IDT). 

У 2015 р. ВДНЗУ “УМСА” з інтегрованим показником 
(інтегрованим індексом) 25,89390641, представленим таки-
ми трьома складниками, як: якість науково-педагогічного 
потенціалу, якість навчання, міжнародне визнання, по-
сів 53 місце у рейтингу університетів “ТОП-200 Україна 
2015” [7], що слугує підтвердженням того, що освітня ді-
яльність в академії провадиться на належному рівні. При 
цьому такий складник, як оцінка міжнародного визнання 
(IMB) – 12,16501036, є найвищим серед ВМ(Ф)НЗ Украї-
ни. Водночас у “Галузевому моніторингу діяльності ви-
щих навчальних закладів та закладів післядипломної осві-
ти МОЗ України за основними показниками діяльності за 
2015 календарний рік” [3] у такому виді роботи, як “Між-
народне, державне та галузеве визнання роботи”, ВДНЗУ 
“УМСА” посів 14 позицію, що свідчить про різні критерії, 
згідно з якими оцінюється ця діяльність.

Підтвердженням того, що у ВДНЗУ “УМСА” ведеться 
безперервна копітка робота з покращення якості освіти, 
є кількість здобутих медалей і нагород, адже академія – 
постій ний учасник міжнародних і регіональних виставок. 
Так, за результатами VI Міжнародної виставки “Сучасні 
заклади освіти – 2015” академія нагороджена золотою ме-
даллю, отримала Гран-прі і диплом “Лідер міжнародної 
діяльності” за високі показники в рейтинговому вистав-
ковому конкурсі “Міжнародна діяльність”; на Міжнарод-
ній виставці “Освіта та кар’єра – 2015” академія здобула 
почесне звання “Лідер вищої освіти України”, а також 
диплом і Гран-прі у номінації “Інноваційний розвиток і 
сучасні педагогічні технології”; на Міжнародній виставці 
“Освіта та кар’єра – День студента 2015” – Гран-прі в номі-
нації “Інноваційний розвиток освіти”, за результатами цієї 
ж виставки академія здобула почесне звання “Лідер вищої 
освіти України”; на VIІ Міжнародному форумі-презентації 
“Інноватика в сучасній освіті – 2015” присвоєно звання 
лау реата І ступеня в номінації “Розробка та впровадження 
в освітню практику інноваційних технологій”.

Беручи до уваги, що моніторинг якості освітнього 
процесу у вищому навчальному закладі унеможливлю-
ється без урахування позиції такої зацікавленої в якості 
освіти сторони, як студенти, в академії регулярно про-
водяться соціологічні опитування у вигляді анкетування, 
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останнє з яких – “Навчальний процес у ВДНЗУ “УМСА” 
очима студента”. Загальна вибірка цього соціологічного 
дослідження була достатньо репрезентативною – усього в 
анкетуванні взяли участь 948 студентів ВДНЗУ “УМСА”. 

З метою отримання від респондентів істинної інфор-
мації та зведення ad minimum небезпеки, що результати 
опитування можуть бути використані проти них, анкету-
вання було анонімним і проводилося шляхом застосування 
вибіркового методу. При укладанні анкет перевага надава-
лася питанням з віялом відповідей (кафетерія), оскільки 
саме ці питання найбільш вдало поєднують переваги за-
критих питань (легкість оброблення та більша простота 
для респондентів) із позитивами відкритих (певна само-
стійність осіб, що беруть участь в анкетуванні, і можли-
вість дати оригінальні висловлювання). 

Переважна більшість опитаних – 70,3 % вважає, що 
отримані в академії знання, уміння і навички будуть до-
статніми для майбутньої професійної діяльності, 22,8 % 
обрали варіант “Переважно так”, 6,4 % − варіант “Ні”, 
0,5 % запропонували свій варіант, а саме: “багато непо-
трібного”; “менше теорії – більше практики”; “більшість 
часу на практичному занятті викладач приділяє опитуван-
ню і занесенню оцінок у журнал, а не формуванню нави-
чок і вмінь”.

Рівень викладання лекційного матеріалу цілком задо-
вольняє 69,6 % респондентів, 21,7 % – не зовсім задоволь-
няє, 8,7 % респондентів не задоволені рівнем викладання 
лекційного матеріалу. 

Із загальної кількості отриманих відповідей на запи-
тання “Який вид навчальної діяльності є для Вас найбільш 
цікавим і корисним” для 53,0 % респондентів найбільш 
цікавим і корисним видом навчальної діяльності є обгово-
рення й аналіз проблемних питань на лекціях, практичних 
і семінарських заняттях, 16,8 % хотіли би брати участь у 
розробці різного роду проектів і реалізовувати їх, 9,1 % − 
самостійно формулювати проблеми і знаходити шляхи їх 
розв’язання, 8,5 % віддають перевагу відвідуванню лек-
цій, для 8,8 % цікаво слухати відповіді одногрупників на 
практичному занятті.

З 3,8 % респондентів, які запропонували свій варіант 
відповіді, 2,3 % вважають, що лекції взагалі не потрібні, 
0,9 % хочуть більше і додатково спілкуватися з досвідче-
ними педагогами та лікарями, 0,6 % висловили бажання 
вдосконалювати практичні навички і мати можливість 
спостерігати за роботою викладача-лікаря.

Для переважної більшості опитаних студентів – 75,9 % 
критерії оцінювання знань, умінь і навичок зрозумілі і 
прий нятні, 16,1 % вважають ці критерії незрозумілими, 
6,8 % вважають, що критерії не відповідають реальним 
вимогам щодо якості підготовки лікарів – вони є завище-
ними/заниженими, 1,2 % не визначилися з відповіддю.

Щодо об’єктивності і прозорості контролю, то 86,7 % 
студентів вважають, що їх оцінюють об’єктивно, на дум-
ку 10 % респондентів, існують викладачі, які не всіх оці-
нюють об’єктивно, 3,3 % впевнені, що їх оцінюють не 
об’єктивно. При цьому максимально об’єктивним рес-
понденти вважають усне опитування – 61,0 %, тестуван-
ня – 16,5 %, письмове опитування – 15,7 %, комп’ютерний 
контроль – 6,2 %. 0,4 % респондентів, які запропонували 
свій варіант відповіді (з різними варіаціями), вважають, що 
при живому спілкуванні з викладачем студент почувається 
впевненіше, хоча тестування має свої переваги, 0,15 % (з 
варіаціями) впевнені, що викладачі повинні більш суворо 

ставитися до опитування студентів, 0,5 % хотіли б, щоб їх 
не опитували на кожному занятті.

40,6 % респондентів вважають, що викладачі ВДНЗУ 
“УМСА” постійно приділяють належну увагу формуван-
ню навичок самостійної роботи студентів, 44,1 % упевне-
ні, що зазвичай приділяється належна увага цьому виду 
діяльності студентів, 10,2 % дали відповідь “Іноді”; 4,6 % 
упевнені, що самостійній роботі приділяється занадто ба-
гато уваги, 0,5 % – не визначилися з відповіддю.

На запитання “Чи враховуються викладачами Ваші 
психологічні особливості” 30,4 % вибрали варіант “Зав-
жди”, 32,0 % − “Зазвичай”, 27,2 % − “Іноді”, 9,8 % − “Ніко-
ли”. 0,6 % від загальної кількості респондентів вважають, 
що “скоріше студенти повинні враховувати психологічні 
особливості викладачів”; “залежно від викладача”; “пси-
хологічні особливості – точно ні”, “викладач повинен вчи-
ти, а не до кожного з нас “примірятися”, “в одних виклада-
чів на це просто немає бажання, в інших – часу”.

Щодо змін у навчальному процесі, які, на думку сту-
дентів, могли б сприяти підвищенню якості підготовки 
майбутніх лікарів, 40,3 % респондентів обрали відповідь 
“Осучаснення змісту навчального матеріалу”, 29,5 % – 
“Перегляд навчального плану (перелік дисциплін, що 
вивчаються)”, 26,1 % − “Удосконалення матеріально-
технічної бази кафедр”. Респонденти, які обрали “Ваш ва-
ріант”, що становить 4,1 % опитаних, хотіли б: “скоротити 
перерви між парами, щоб пари закінчувалися раніше”, 
“скасувати платні відпрацювання”, “збільшити кількість 
лекцій”, “дозволити вільне відвідування лекцій”, “скасу-
вати відпрацювання лекцій”, “практичні заняття не пови-
нні випереджати лекції”, “скасувати тестування – лікар 
повинен уміти спілкуватися з пацієнтом і працювати біля 
ліжка хворого”, “надати ширших можливостей для роботи 
з пацієнтом”. Також траплялися відповіді-пропозиції на 
кшталт “мені не подобається вчитися за Болонською сис-
темою”, “слід повернутися до старої медичної школи, яка 
вчила лікувати, а не зазубрювати тести”, “хотілося б мати 
повний і зрозумілий список літератури”, “збільшити кіль-
кість годин для вивчення клінічних дисциплін”, “збільши-
ти кількість навчальних годин на окремі дисципліни”.

Результати проведеного опитування засвідчили, 
що: 61,7 % студентів рекомендують вступати до ВДНЗУ 
“УМСА”, не вагаючись; 32,5 % респондентів пропонують 
обміркувати свій вибір, оскільки медичний фах є склад-
ним для опанування; 3,8 % опитаних вважають, що вони, 
можливо, помилилися з вибором професій; 2 % не реко-
мендували б вступати у ВДНЗУ “УМСА”.

На основі аналізу звіту про результати соціологічно-
го дослідження адміністрацією академії було розроблено 
і реалізується низка заходів, спрямованих на: підвищення 
якості навчання у ВДНЗУ “УМСА”; поглиблення профі-
лізації навчання; активізацію роботи психологічної служ-
би; розвиток і вдосконалення професійно-педагогічної 
майстер ності, педагогічного мислення і психолого-педаго-
гічної культури викладачів академії; посилення роботи 
академічних комісій за організацію і результати навчаль-
ного процесу, а також збільшення персональної відпові-
дальності науково-педагогічних працівників і студентів 
за низькі показники успішності. З метою верифікації здо-
бутих результатів соціологічного дослідження прийнято 
рішення провести повторне анкетування із залученням 
більшої кількості респондентів і більшої його репрезен-
тативності. 
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Висновки. Внутрішній моніторинг у вигляді само-
аналізу та самооцінювання – це вимога часу та об’єктивна 
потреба інноваційного розвитку освітньої діяльності будь-
якого навчального закладу і ВДНЗУ “Українська медична 
стоматологічна академія” зокрема. Цей вид моніторингу 
дає змогу робити висновки про сучасний стан освітньої ді-
яльності та внести необхідні корективи, простежувати ди-
наміку процесуального і результативного аспектів якості 
навчання, забезпечує умови для підвищення ефективності 
управління якістю освітнього процесу, підвищує відпові-
дальність усіх суб’єктів (студентів, науково-педагогічних 
працівників, адміністрації, навчально-допоміжного пер-
соналу), слугує міцним поштовхом для розвитку культури 
університетської автономії. 
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У статті звернено увагу на можливість за даними анкетування викладачів виявляти проблеми викладачів і формувати по-
зитивні зміни в поліпшенні їх роботи.

In the article attention is paid to an opportunity to reveal problems of teachers according to questioning data and formation of 
positive changes in improvement of teachers` work.

Вступ. Проблема формування якісного викладацького 
складу вузів з метою забезпечення оптимального навчання 
і підготовки майбутніх фахівців на сучасному етапі розвит-
ку суспільства залишається актуальною. Якість підготов-
ки студентів значною мірою залежить від сформованого 
складу колективу викладачів вищого навчального закладу, 
їх готовності виконувати складні функції навчального, ор-
ганізуючого, виховного, дослідницького та інших напрям-
ків. У свою чергу, це висуває проблему оцінки готовності 
викладача виконувати ці складні функції, розуміння тих 
факторів, які формують задоволеність роботою викладача 
вищої школи, підвищення мотивації до вдосконалення цієї 
важливої роботи та пошуку шляхів щодо формування по-
зитивних змін у їх подальшій роботі.

основна частина. Наприкінці 2014–2015 навчального 
року Центром психофізіологічних досліджень і практичної 
психології академії спільно з навчально-методичним кабі-
нетом було проведено анкетування викладацького складу 
академії. Анкета складалася з 30 питань, які включали: 
вивчення думки викладачів щодо умов і змісту праці, пси-
хологічного клімату в колективах кафедр, стилю і методів 
керівництва на різних рівнях управління, їх ставлення до 
нових форм контролю знань студентів; проблем нашого 
вузу в освітній сфері, інформаційному та матеріально-
технічному забезпеченні в академії; щодо можливості 
оптимізації навчально-методичної роботи; про рейтин-
гову систему оцінки роботи викладачів; щодо планів на 
майбутнє тощо. Була забезпечена анонімність збору ан-
кет, урни стояли в холах трьох навчальних корпусів. При 
відкритті в урнах виявилося 328 анкет. Розподіл за віком 
збігається зі структурою викладацького складу академії, 
а саме: 10,4 % – до 30 років, 29 % – від 31 до 40, 22,6 % – 
від 41 до 50, 24,1 % – від 51 до 60 років, 10,8 % – старше 
60 років. За стажем представлені всі групи викладачів: до 
5 років – 19,2 %, 5–10 років – 15,5 %, 11–15 років – 17,4 %, 
16–20 років – 14,6 %. Кожен третій мав 21 і більше років 
стажу (29,3 % опитаних). 

З метою визначення найбільш значущих аспектів тру-
дової діяльності викладачів в анкеті були представлені 
8 основних аспектів, серед яких пропонувалося кожно-
му викладачеві підкреслити 4 найважливіших для нього 
пункти. В результаті опитування було встановлено, що 
найбільш важливим аспектом трудової діяльності для ви-
кладача, на думку 62,5 % опитаних, є “хороший психоло-
гічний клімат у колективі”. Другим за значимістю аспек-

том виявилася “можливість найбільш повної самореаліза-
ції в даній діяльності”. На це вказав кожен 2-й опитаний 
(51 %). Третій значущий аспект – це “моральна підтримка 
з боку керівництва” (48,8 %), а четвертий – “зміст праці” 
(48,2 %). 

При вивченні задоволеності викладачів різними сто-
ронами їх діяльності встановлено, що більшість опитаних 
вважає свою викладацьку роботу цікавою (67,7 %). 60,7 % 
опитаних отримують задоволення від самого процесу 
викладання і результатів своєї праці. 60 % респондентів 
задоволені працездатністю свого колективу, стилем і ме-
тодами роботи керівників своїх кафедр. Однак кожного 
2-го викладача не влаштовує забезпечення робочого місця 
матеріально-технічними засобами; 46,7 % “обтяжують” 
рутинні робочі моменти, а 40,5 % – побутові умови праці 
(температура в робочих приміщеннях, освітленість, шум 
і т. д.).

На питання “Які проблеми нашого вузу в освітній 
сфері, на Ваш погляд, є найбільш гострими?” кожен 2-й 
(41,5 %) опитаний вказав “науково-дослідницьку робо-
ту”; 39,6 % – “міжнародна діяльність”; 37 % – “контр-
оль якості навчання студентів”. При цьому 27,1 % (кожен 
3-й) гострою проблемою в освітній сфері вважає видання 
навчально-методичної літератури з грифом МОЗ, МОН 
України та кожен 4-й респондент зазначив “можливість 
регулярно підвищувати кваліфікацію”. На питання “Чи 
потрібне особисто Вам підвищення кваліфікації?” 42,1 % 
опитаних викладачів відповіли, що потребують підвищен-
ня професійної кваліфікації, 39 % – в юридичній і 36 % – у 
підвищенні педагогічної кваліфікації. 

На питання “Наскільки, на Ваш погляд, ефективна 
введена в нашій академії система комплексних незалеж-
них від кафедри іспитів на кафедрах фундаментальних 
дисцип лін?” 77,6 % опитаних відзначили, що система 
прогресивна і ефективна, дозволяє об’єктивно оцінюва-
ти якість підготовки студентів, а кожен п’ятий підкрес-
лив, що система усуває можливості корупції. Разом з тим, 
17,7 % підкреслили, що, на їх погляд, система неефектив-
на, а 6 % побоюються, що така система підриває авторитет 
викладача. На питання “Ваші професійні плани на май-
бутнє?” 50,3 % опитаних викладачів уникли відповіді, на 
що є 2 варіанти пояснення: а) не хочуть ділитися планами 
з усіма; б) немає планів, немає мрії, не бачать перспектив. 
Серед планів на майбутнє вказані: захист докторської та 
кандидатської дисертацій, стажування за кордоном, пошук 
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і отримання грантів, удосконалення мовної компетенції, 
засвоєння нових технологій професійної діяльності, під-
вищення кваліфікації, науково-дослідна робота, впрова-
дження інтерактивних методик навчання студентів, інтер-
нів, виконання кваліфікаційних вимог на посаду доцента, 
підготовка навчально-методичних посібників, зберегти 
“фізичну” здатність до професійної діяльності та інші. 

На питання “Які, на Ваш погляд, проблеми для під-
вищення якості підготовки студентів в академії необхід-
но вирішувати в першу чергу?” 65,5 % опитаних назвали 
“оснащеність сучасними технічними засобами навчання”; 
61,6 % – “додаткове матеріальне стимулювання виклада-
чів залежно від результатів праці (за участь у розробці 
навчальних програм, підготовку якісних матеріалів для 
контролю знань та ін.)”; 47,9 % – “активізація міжнарод-
ного співробітництва”, відсутність зацікавленості співро-
бітників у результатах своєї праці (38,1 %), оптимізація 
системи підвищення кваліфікації викладачів (32,6 %).

Відповідаючи на запитання анкети “Чи влаштовує 
Вас: а) організація праці у вашому колективі; б) розподіл 
обов’язків між співробітниками; в) якість роботи Ваших ко-
лег; д) планування роботи на кафедрі; е) трудова дисциплі-
на в колективі; ж) стиль і методи роботи керівника кафедри; 
з) стиль і методи роботи керівника деканату?”, виявилося, 
що більше половини всіх опитаних задоволені: стилем і ме-
тодами роботи керівників (кафедрами, різних рівнів управ-
ління – 65,8 %), деканатів (59,1 %); трудовою дисципліною 
в колективі (65,5 %); якістю роботи своїх колег (62,5 %), 
плануванням роботи на кафедрі (62,8 %). Але при цьому 
кожного 4-го (24,1 %) не задовольняє розподіл обов'язків 
між співробітниками кафедри, 11,3 % не задовольняють 
стиль і методи роботи керівника кафедри, 11,9 % – стиль і 
методи роботи керівників деканату. Більше половини опи-
таних викладачів задоволені соціальною престижністю 
своєї роботи, 54 % з них визнані у професійному суспіль-
стві, 48,2 % задоволені визнан ням колегами по роботі. Се-
ред викладачів кожен третій опитаний (30,8 %) брав участь 
у будь-яких міжнародних науково-освітніх проектах. При 
цьому кожен 2-й респондент (50,6 %) не має такого досвіду, 
але хотів би його отримати.

Незважаючи на те, що 32 % опитаних викладачів до-
сить добре володіють іноземною мовою для підготовки 
і викладання курсу іноземною мовою, 37,5 % володіють 
іноземною мовою тільки нижче базового рівня і не готові 
викладати свій предмет іноземною мовою.

 На питання “Наскільки ви задоволені прийнятою 
академією системою рейтингової оцінки викладача за 
рік?” тільки 22,9 % опитаних повністю задоволені цією 
системою; кожен 2-й викладач (47,3 %) скоріше задово-
лений, ніж ні, й кожен 3-й опитаний (26,2 %) зовсім не 
задоволений. 

Кожен 2-й викладач вважає, що в його посадовій ін-
струкції повністю відображені права, обов’язки, методи 
заохочення і осуду відповідно до зазначеної посади; кожен 
4-й опитаний (23,8 %) підкреслив, що в його посадовій 
інструкції ці показники відображені частково; а кожен 5-й 
респондент зазначив, що на його посаду інструкція скла-
дена формально і не відображає весь спектр обов’язків, 
які виконує викладач.

На питання “Які, на Вашу думку, заходи могли б стати 
ефективними для підвищення якості підготовки студен-
тів на Вашій кафедрі?” викладачі академії перерахували 
264 заходи, які, на їх погляд, могли б стати ефективними 

для підвищення якості підготовки студентів. При їх уза-
гальненні було сформовані такі блоки:

 – покращення матеріально-технічної бази академії та 
кафедр сучасними технічними засобами (35,6 % пропо-
зицій);

– підвищення мотивації до навчання студентів, поси-
лення дисципліни, вимога з боку деканату, введення плат-
них відпрацювань (вніс кожен 5-й викладач);

– оптимізація навчального процесу на кафедрах: біль-
ше практичних навичок, роботи з пацієнтами, менше тес-
тів, покращення знання базових дисциплін, підкреслили 
19,7 % опитаних;

– створення більш оптимальних умов для роботи ви-
кладачів вказав кожен 5-й опитаний;

– підвищити контроль за якістю роботи викладачів за-
пропонували 16 % респондентів (можливо, це були завід-
увачі кафедр). 

В анкеті були також питання самооцінки здоров’я та 
здорового способу життя. Викладачі, будучи прикладом 
для студентів, не завжди стежать за своїм здоров’ям. Ко-
жен 5-й викладач зазначив, що має проблеми зі здоров’ям, 
але практично 12 % не займаються фізичною культурою 
для підтримки свого здоров’я. 19 % має надлишкову масу 
тіла, кожен 10-й відповів, що курить. Разом з тим, тільки 
10,7 % респондентів постійно користуються спортивним 
комплексом академії, 16,2 % – іноді, а 66,1 % – ніколи ним 
не користуються з причин “немає часу”, “лінощі”, “далеко 
від дому” тощо. На запитання “Які пропозиції Ви хотіли б 
внести в схему рейтингової оцінки викладача?” 60,4 % ви-
кладачами було внесено більш 100 пропозицій. Серед них 
такі: включити до рейтингу (позанавчальна робота в ДЕК, 
приймальній комісії, анкетування студентів), враховувати 
оцінку студентами якості викладання та рейтинг виклада-
ча серед студентів, враховувати викладання англійською 
мовою, оцінювати педагогічну майстерність викладача, 
додати бали за дослідження, за участь у міжнародних кон-
ференціях, за своєчасне отримання категорії, за лекції і до-
повіді на обласному, всеукраїнському рівні тощо. 

В академії було проведено аналіз матеріалів анкету-
вання викладачів, деякі дані були включені до серпневої 
доповіді 2015 р. На підставі анкетування за пропозиціями 
викладачів моніторинговою групою академії з метою удо-
сконалення були допрацьовані умови рейтингу виклада-
чів. Придбано навчально-наочні прилади для формування 
практичних навичок студентів, комп’ютерну техніку для 
поповнення потреб кафедр і забезпечення для викладачів 
умов роботи щодо підготовки методичних матеріалів, ста-
тей, тестових завдань тощо. Придбані сучасні підручники 
та навчальні посібники. Постійно вдосконалюється сайт 
академії і кожна кафедра має методичну і технічну допо-
могу для удосконалення своєї сторінки. 

Висновки. В цілому за результатами анкетування 
можливо зробити висновки, що основна частина викла-
дачів академії високо цінує “психологічний клімат” у 
колективі; зацікавлена в результатах своєї праці, в підви-
щенні якості підготовки майбутніх фахівців; задоволена 
працездатністю колективу кафедри, стилем і методами 
керівництва; гостро сприймає важливі для академії про-
блеми і внесла багато пропозицій з метою подальшого 
поліпшення організації роботи. Активно беруть участь у 
вирішенні питань оцінки своєї праці, рейтингу викладача, 
готові далі вдосконалювати свою професійну, юридичну 
та педагогічну кваліфікації. І в умовах, що склалися, ад-
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міністрація академії вживає всіх можливих заходів для 
поліпшення матеріально-технічної бази щодо забезпечен-
ня навчального процесу, поліпшення оснащення занять і 
науково-дослідних робіт, комп’ютеризації кафедр, бібліо-
тек та соціального захисту працівників академії.
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Експерти Ради Європи вказують на цілу низку компетенцій, якими повинен оволодіти випускник вищого навчального за-
кладу: соціальні, комунікативні, інформаційні, навчальні. Для реалізації професійно мотивованої діяльності студентів медич-
них (фармацевтичних) навчальних закладів, на нашу думку, важливим є створення навчально-практичних центрів (НПЦ), які 
дозволяють оволодіти необхідними практичними навичками. За рішенням Вченої ради, в Івано-Франківському національному 
медичному університеті (ІФНМУ) створені та активно функціонують упродовж чотирьох років НПЦ: “Медицина”, “Центр 
слуху”, “Анатомія”, “Військово-медична підготовка”, “Стоматологія”, “Фармація”, “Хроматографічний аналіз”, на базі яких 
студенти, лікарі-інтерни мають можливість опанувати практичні навички та підготуватись до державної атестації, а лікарі за-
гальної практики – сімейної медицини – вдосконалювати свої практичні можливості. З метою якісного засвоєння студентами 
практичних навичок та повноцінного контролю за їх виконанням в університеті розроблено Індивідуальний план практичної 
підготовки студента. На нашу думку, розвиток системи навчально-практичних центрів з належним матеріальним, методичним 
та інформаційним забезпеченням є одним із шляхів реалізації компетентнісного підходу в підготовці майбутніх фахівців ме-
дичної та фармацевтичної сфери.

Council of Europe experts point out to a number of competencies that should master the graduate student: social, communicational, 
informational, educational. To implement professionally motivated students of medical (pharmaceutical) educational institutions, in our 
opinion, it is important to create learning-practical centers (LPC), which allow acquiring the necessary practical skills. By decision of the 
Academic Council in Ivano-Frankivsk National Medical University (IFNMU) actively operating for four years our LPCs: “Medicine”, 
“Center for Hearing”, “Anatomy”, “Military Medical Training”, “Stomatology”, “Pharmacy” “Chromatographic analysis” based on 
which students, doctors, interns have the opportunity to learn practical skills and prepare for state certification, and doctors – general 
practitioners of family medicine to improve their practical capabilities. In order to quality mastering practical skills and full control over 
their performance at the University developed a Individual plan of students' practical skills. In our opinion, the development of learning 
and practical centers with adequate material, methodological and information support is one of the ways to implement competency 
approach in training future professionals of medical and pharmaceutical industry.

Вступ. Компетентнісний підхід, виходячи із Націо-
нального освітнього глосарія (2014), є ключовим мето-
дологічним інструментом реалізації цілей Болонського 
процесу та за своєю сутністю є студентоорієнтованим [1, 
10]. Експерти Ради Європи вказують на цілу низку компе-
тенцій, якими повинен оволодіти випускник вищого на-
вчального закладу: соціальні, комунікативні, інформацій-
ні, навчальні [5]. Навчальні компетенції визначають необ-
хідність освіти впродовж усього життя і лежать в основі 
безперервної професійної освіти, що особливо важливо 
для фахівців медичної сфери, покладені в основу кваліфі-
кації випускника, відображені в освітньо-кваліфікаційній 
характеристиці (ОКХ), що визначає готовність до май-
бутньої професійної діяльності [5, 7]. Забезпечення ком-
петентнісного підходу потребує системи дидактично та 
методично оформленого навчального матеріалу [8]. Важ-
ливими при цьому є визначення мети і змісту навчання; 
забезпечення умов для реалізації освітнього процесу; удо-
сконалення форм, методів і засобів навчання; створення 
ефективної організації навчання та нових технологій на-
вчання [6]. Застосування системного, діяльнісного та осо-
бистісно орієнтованого підходів до підготовки майбутньо-
го медика чи фармацевта є важливою складовою в орга-
нізації освітнього процесу [2–4]. Такий підхід зумовлює 
необхідність побудови навчального процесу як активної 
навчально-пізнавальної діяльності студента. Для реаліза-
ції професійно мотивованої діяльності студентів медич-
них (фармацевтичних) навчальних закладів, на нашу дум-
ку, важливим є створення навчально-практичних центрів 

(НПЦ), які дозволяють оволодіти необхідними практични-
ми навичками [1, 9]. 

основна частина. За рішенням Вченої ради, в Івано-
Франківському національному медичному університеті 
(ІФНМУ) створені та активно функціонують упродовж 
чотирьох років НПЦ: “Медицина”, “Центр слуху”, “Ана-
томія”, “Військово-медична підготовка”, “Стоматологія”, 
“Фармація”, “Хроматографічний аналіз”, на базі яких сту-
денти, лікарі-інтерни мають можливість опанувати прак-
тичні навички та підготуватись до державної атестації, а 
лікарі загальної практики – сімейної медицини – вдоско-
налювати свої практичні можливості [2–4].

НПЦ “Медицина” має такі зали: “Догляд за хворими”, 
“Зондові маніпуляції”, “Зал ін’єкційної техніки”, “Функ-
ціональні методи дослідження. Невідкладна допомога”, 
зали для опрацювання практичних навичок з анестезіоло-
гії та інтенсивної терапії, акушерства та гінекології, педі-
атрії. Центр укомплектований відповідним матеріально-
технічним обладнанням: манекеном для проведення ШВЛ 
та масажу серця під контролем комп’ютера, манекеном для 
проведення серцево-легеневої реанімації, манекенами, ве-
лоергометрами Lifecycle 9500R та “Ритм”, комп’ютерним 
спірометром SpiroCom, УЗД-апаратом UltraMark 4 plus, 
плазмовою панеллю для виведення результатів ЕХО та 
УЗД, апаратом для ультрасонографії, ендоскопом СМ-9, 
фіброезофагоскопом “Olimpus”, ацидогастрографом АГ-
1рН-М, електрокардіографом ЭК1Т-1/3-07, бінокулярни-
ми мікроскопами “Мікромед” XS-3320 з відеопідсисте-
мою, фантомами для проведення внутрішньовенних та 
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внутрішньом’язових ін’єкцій, біохімічними аналізатора-
ми “Аpel” – 1 од., глюкометрами портативними, прила-
дами для вимірювання рівня холестерину в крові. В залі 
“Догляд за хворими” студенти відпрацьовують принципи 
догляду за лежачим хворим, включно з профілактикою 
пролежнів. Алгоритмами техніки виконання шлунково-
кишкового зондування з діагностичною та лікувальною 
метою студенти можуть оволодіти в залі “Зондові мані-
пуляції”. Заняття на тему “Алгоритм техніки виконання 
внутрішньошкірних, підшкірних ін’єкцій” зі студентами 
проводяться в приміщенні “Зал ін’єкційної техніки”. У 
залі “Функціональні методи дослідження. Невідкладна 
допомога” функціонує діагностична система “Corival” 
(велоергометр, ЕКГ-апарат, комп’ютер, програмне забез-
печення) для оцінки толерантності до фізичного наванта-
ження та виконання тренувальних програм. Студенти від-
працьовують етапи серцево-легеневої реанімації, а також 
удосконалюють навички надання медичної допомоги при 
невідкладних станах у внутрішній медицині. Тренінгові 
навчальні кімнати обладнані засобами різного медичного 
устаткування, які дають можливість студентам опанува-
ти методики проведення пікфлоуметрії та комп’ютерної 
спірометрії, запис та розшифрування електрокардіограм, 
вимірювання АТ та оцінювання серцево-судинного ризи-
ку, вимірювання рівня глікемії та проведення проби з на-
вантаженням, вимірювання рівня холестерину крові, ви-
вчення принципу роботи ендоскопа та проведення внут-
рішньопорожнинної комп’ютерної рН-метрії, основи ро-
боти з УЗД-апаратом та проведення УЗД органів черевної 
порожнини. Для кращого засвоєння практичних навичок 
студентами медичного факультету та факультету підго-
товки іноземних громадян на кафедрі загальної практики 
(сімейної медицини), фізичної реабілітації та спортивної 
медицини створено тренінговий навчальний зал. Центр 
постійно поповнюється наглядними стендами, на яких 
подані найбільш типові відхилення на ЕКГ, представлені 
ехограми жовчного міхура, печінки, підшлункової залози, 
нирок, щитоподібної залози та фотографії найбільш типо-
вих змін крові.

Кафедра анестезіології та інтенсивної терапії укомп-
лектована манекенами для проведення ШВЛ і масажу 
серця під контролем комп’ютера та муляжем для катетери-
зації центральних вен, де студенти відпрацьовують етапи 
серцево-легеневої реанімації, а також удосконалюють нави-
ки надання медичної допомоги при невідкладних станах.

На кафедрах акушерства та гінекології, педіатрії, 
дитячої хірургії та пропедевтики педіатрії організовані 
тренінгові навчальні кімнати, які обладнані сучасними 
муляжами, фантомами електрокардіографами, ляльками 
педіатричними, тренажерами для проведення ін’єкцій, на-
борами для промивання шлунка, проведення катетеризації 
сечового міхура тощо.

У клінічній амбулаторії с. Іваниківка, яка віддалена від 
м. Івано-Франківська на 18 км, функціонує повністю осна-
щена сільська лікарська амбулаторія. Студенти, в реальних 
умовах, можуть навчитися заповнювати лікувально-звітну 
документацію: санаторно-курортні карти, рецепти, талони 
амбулаторного пацієнта ф-025-6-1/о, складати особистий 
план роботи сімейного лікаря та формувати річний звіт за-
кладу тощо. Завдяки наявності телемедичних технологій 
у НПЦ є можливість надавати кваліфіковану медичну до-
помогу населенню із залученням провідних спеціалістів 
університету. Технології реалізовані на базі комунікацій-

ного комплексу університету, котрий базується на хмарі 
Office365. 

На базі НПЦ функціонують 3 комп’ютерні класи із 
загальною кількістю 35 комп’ютерів. На комп’ютерах 
встановлено програмне забезпечення компанії Littmann 
Auscultaion, що дає змогу студентам змоделювати серцеву 
патологію та почути серцеві та легеневі шуми при різно-
манітних розповсюджених та рідкісних захворюваннях. 
Запроваджена методика доступу до контролюючих систем 
із використанням планшетів на базі ОС “Android” значно 
підвищила мобільність студентів в НПЦ та швидкість до-
ступу до інформації, з метою вироблення навички при-
йняття правильного рішення.

НПЦ “Стоматологія” організований на базі стома-
тологічного факультету та Центру стоматології універ-
ситетської клініки ІФНМУ й об’єднує 15 фантомних та 
клінічних кімнат різного функціонального призначення, 
де студенти мають можливість опрацьовувати практичні 
навички з різних розділів профільних стоматологічних 
дисциплін, одночасно може прийняти 162 особи. Площа 
всіх приміщень НПЦ “Стоматологія” становить 301,8 м2. 
Кімнати НПЦ “Стоматологія” використовуються для про-
ведення практичних занять зі студентами та лікарями-
інтернами, консультацій, самостійної роботи студентів під 
керівництвом викладачів, підготовки до Державної атеста-
ції випускників, складання студентами практичної части-
ни підсумкових модульних контролів зі стоматологічних 
дисциплін. У фантомному класі 3D-технологій встановле-
но апарат для прицільної рентгенографії зубів і ортопанто-
мограф для отримання розгорнутих знімків однієї чи обох 
щелеп. В навчальній кімнаті є також рідкокристалічний 
екран, куди за допомогою комп’ютера, під’єднаного до 
внутрішньої Інтранет-мережі стоматологічного корпусу, 
виводяться реальні рентгенологічні зображення щелеп 
пацієнтів з бази даних знімків, отриманих у рентгенкабі-
неті Центру стоматології. У кабінеті можна вивчити ме-
тодику виконання рентгенологічних досліджень, а також 
провести комп’ютерне планування та 3D-моделювання 
ходу оперативного втручання з приводу дентальної та 
щелепно-лицевої імплантації. Кабінет невідкладної допо-
моги оснащений обладнанням і муляжами, які дають змогу 
оволодіти методиками надання екстреної та невідкладної 
медичної допомоги (штучна вентиляція легень, непрямий 
масаж серця), а також виконання загально-медичних мані-
пуляцій, передбачених ОКХ і ОПП та вимогами Держав-
ної атестації випускників стоматологічного факультету. 
Фантомний клас кафедри хірургічної стоматології має 
10 робочих місць, кожне з яких обладнане стоматологіч-
ним фантомом з імітаторами верхньої та нижньої щелеп 
і штучними зубами, які можна виймати і встановлювати 
у відповідні лунки на цих щелепах, необхідним хірургіч-
ним інструментарієм для вивчення та засвоєння методик 
екстракції різних груп зубів. Тут також вивчаються особ-
ливості проведення анестезій при видаленні зубів. Ливар-
ня входить до складу зуботехнічної лабораторії Центру 
стоматології університетської клініки, де студенти та ін-
терни навчаються технічного виконання етапів литва ме-
талів при виготовленні суцільнолитих елементів різних 
ортопедичних конструкцій. Клінічний зал дентальної імп-
лантації оснащений усім необхідним обладнанням та ін-
струментарієм для виконання хірургічного втручання при 
проведенні дентальної імплантації. Клінічна лабораторія 
Центру стоматології дозволяє опанувати практичні нави-
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чки збору матеріалу та виконання аналізів крові, реакції 
мікропреципітації, швидких тестів на ВІЛ, пародонтоло-
гічних проб, визначення мікрострумів у порожнині рота, 
цитологічних досліджень. Кімната профілактики стомато-
логічних захворювань обладнана макетами щелеп, засоба-
ми гігієни ротової порожнини, фантомами; тут студенти 
проводять гігієнічне навчання та виховання, демонстру-
ють дітям, що відвідують дитячого стоматолога, правила 
та послідовність чищення зубів, заходи та засоби догляду 
за ротовою порожниною, виконують професійну гігієну 
порожнини рота. У фантомному класі препарування твер-
дих тканин зубів створено 8 робочих місць, кожне з яких, 
крім навчальних фантомів, обладнане портативною сто-
матологічною установкою з мікромотором та турбінним 
наконечником. У даній залі студенти засвоюють методики 
препарування твердих тканин зубів під різні види штуч-
них коронок, методики препарування каріозних порожнин 
різних класів, використання різних видів пломбувальних 
матеріалів та методики пломбування каріозних порож-
нин. Фантомна кімната дентальної імплантації оснащена 
мультимедійним проектором, екраном, наборами для про-
ведення стоматологічної імплантації компаній “Alfa-Bio”, 
“U-impl”, “Nobel”, де студенти можуть виконувати різні 
методики імплантації на фантомних моделях. Кожне робо-
че місце забезпечене фантомною моделлю з різним типом 
твердості кістки та імітації слизової, абатментами, транс-
ферами та імплантатами.

У кімнаті виконання лабораторних етапів виготов-
лення ортопедичних конструкцій студенти оволодівають 
практичними навичками виконання зуботехнічних етапів 
виготовлення незнімних і знімних конструкцій зубних 
протезів, а також вивчають обладнання зуботехнічної ла-
бораторії, матеріалів та інструментарію, що використову-
ється в роботі зубного техніка.

Практичні навички з виготовлення сучасних конструк-
цій знімних бюгельних протезів студенти опрацьовують у 
кабінеті бюгельного протезування, який оснащений пара-
лелометрами, фрезерувальним апаратом та обладнанням, 
що дозволяє виготовляти як фантомні, так і “живі” роботи 
з бюгельного протезування, засвоювати методики виго-
товлення сучасних замкових, телескопічних і кнопкових 
фіксуючих елементів. Кабінет комп’ютерної томографії 
оснащений сучасним апаратом, де виконуються методики 
спіральної томографії. У кабінеті функціональної діагнос-
тики щелепно-лицевої ділянки встановлено потужний 
персональний комп’ютер, оснащений відеокартою з під-
тримкою двох графічних моніторів, який дозволяє швидко 
та точно обробляти поставлені перед ним завдання та збе-
рігати інформацію в базах даних до 100 тис. досліджень. 
До системного блоку приєднуються такі апарати, як 
електро нейроміограф “Нейро-ЕМГ-мікро”, автоматизова-
на система аналізу прикусу “T-scan III” (“Tеkscan”, США), 
апарат для визначення каріозних порожнин та твердих і 
м’яких під’ясенних зубних відкладень “Diagnodent” та 
аналізатор лазерної мікроциркуляції крові “Лакк-02”. Вка-
зані прилади запускаються за допомогою програми реє-
страції пацієнтів, розробленої працівниками університету, 
версія якої постійно поновлюється та вдосконалюється. 
Програма дозволяє об’єднувати роботу апаратів та прово-
дити комплексні функціональні дослідження пацієнтів із 
виведенням наприкінці циклу роботи системи даних, що 
характеризують стан зубощелепної системи пацієнта та 
потребу у різних видах корекції стоматологічного статусу.

В НПЦ “Стоматологія” розпочато роботу із впрова-
дження найновіших технологій доповненої та віртуальної 
реальності на базі комплексу LeapMotion та спеціального 
програмного забезпечення, котрий дасть змогу під повним 
контролем викладача виробити у студентів навички, котрі 
раніше могли бути виконаними тільки на пацієнті. Даний 
програмно-апаратний комплекс буде імплементований до 
комп’ютерного класу кафедри.

НПЦ “Фармація” об’єднує 5 лабораторій. Лабораторія 
практичної фармації № 1 дозволяє опанувати практичні 
навички з дисциплін “Фармацевтична ботаніка”, “Фарма-
когнозія”, “Ресурсознавство лікарських рослин”, обладна-
на вагами, мікроскопами, хімічним посудом, гербаріями 
лікарських рослин, матеріалами для проведення хрома-
тографії. Лабораторія практичної фармації № 2, де сту-
денти набувають практичних навичок з дисциплін “Фар-
мацевтична хімія”, “Стандартизація лікарських засобів”, 
обладнана рефрактометром, вагами, хімічним посудом, 
титрувальними установками, лікарськими речовинами та 
засобами. Лабораторія практичної фармації № 3 дозволяє 
опанувати практичні навички з дисциплін “Аптечна тех-
нологія лікарських засобів”, “Промислова технологія лі-
карських засобів”, “Технологія косметичних лікарських 
засобів”, “Біофармація”, “Технологія лікарських засобів”; 
обладнана вагами, берековими установками, фотометром 
ВТ-1000, рН-метром, машиною для виготовлення пілюль, 
електричними змішувачами, стерилізатором, електронним 
мікроскопом “DeltaOpticalGeneticPro” з вмонтованою ка-
мерою (об’єктив 40/0,65 160/0.17; окуляр WF 10×/18), на бір 
лабораторних сит, лабораторне обладнання. Організовано 
окремо НПЦ “Хроматографічний аналіз”, який обладна-
ний газовими хроматографами “Цвет-500”, “Цвет-100”, рі-
динним хроматографом “Міліхром-4”, спектрофотометра-
ми “СФ-26”, КФЕК-2, КФЕК-2МП, термостатом “ЕС-80”. 
У лабораторії практичної фармації № 4 студенти оволоді-
вають практичними навичками з дисциплін “Неорганічна 
хімія”, “Аналітична хімія”, “Органічна хімія”, “Фізколо-
їдна хімія”, “Токсикологічна хімія”. Лабораторія обладна-
на фотоколориметром, потенціометром, рефрактометром, 
спектрофотометром, кондуктометром, сахариметром, рН-
метром, обладнанням для тонкошарової хроматографії. У 
лабораторії практичної фармації № 5 студенти та інтерни 
можуть опанувати практичні навички з таких дисциплін, 
як: “Організація та економіка фармації”, “Ознайомча 
практика з організації та економіки фармації”, “Фарма-
коекономіка”, “Фармацевтичне правознавство”, “Фарма-
цевтичне та медичне товарознавство”, “Історія медицини 
і фармації”, “Менеджмент та маркетинг у фармації” та зі 
спеціалізацій: “Підприємництво у фармації”, “Організація 
та регулювання діяльності підприємств фармації”. Лабо-
раторія обладнана аптечними меблями, згідно з вимогами 
чинного законодавства оформлені вітрини, стелажі, куток 
споживача в аптеці. Студенти мають можливість ознайо-
митись із бланками та зразками рецептів, їх правильним 
оформленням. 

НПЦ “Фармація” розподілений на різних навчаль-
них базах. Загальна площа 679,3 кв.м., розрахований на 
155 посадочних місць, має 2 комп’ютерних класи загаль-
ною місткістю 25 студентів. Центр під’єднаний по безпро-
відному зв’язку до мережі університету та до всіх внут-
рішніх навчальних бібліотек. 

Організація роботи в НПЦ університету дозволяє сту-
дентам опанувати практичні навички як під час практич-
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них занять, так і самостійно згідно з графіком роботи цент-
рів і консультацій викладачів. Методичне забезпечення 
НПЦ включає навчально-методичні вказівки, нормативні 
документи, “Алгоритми виконання практичних навичок” 
українською, російською та англійською мовами, які до-
помагають студентам набути практичних вмінь. У кожно-
му кабінеті є вся необхідна для його роботи документація: 
графік роботи, розклад занять, перелік практичних нави-
чок, якими тут можна оволодіти (українською, російською 
та англійською мовами), алгоритми виконання цих нави-
чок (трьома мовами).

З метою якісного засвоєння студентами практичних 
навичок та повноцінного контролю за їх виконанням в уні-
верситеті розроблено, відповідно до чинних державних 
стандартів медичної освіти та Наскрізної програми підго-
товки студентів медичних факультетів вищих медичних на-
вчальних закладів IV рівня акредитації та лікарів-інтернів 
для оволодіння практичним навичками та методиками, не-
обхідними для роботи на посадах лікарів за спеціальністю 
“Загальна практика – сімейна медицина”, схвалено Вченою 
радою і введено в дію наказом ректора для студентів за спе-
ціальностями “Лікувальна справа” та “Педіатрія”, “Індиві-
дуальний план практичної підготовки студента” [2–4]. На-
разі розроблено та планується до впровадження Індивіду-
альний план практичної підготовки студента для студентів, 
які навчаються за спеціальністю “Стоматологія”.

Висновок. На нашу думку, розвиток системи 
навчально-практичних центрів з належним матеріальним, 
методичним та інформаційним забезпеченням є одним із 
шляхів реалізації компетентнісного підходу в підготовці 
майбутніх фахівців медичної та фармацевтичної сфери.
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EUROPEAN CREDIT TRANSFER-ACCUMULATION SYSTEM IN THE CONTEXT OF THE REFORM  
OF ENGLISH TEACHING OF FOREIGN STUDENTS AT DANYLO HALYTSkY LVIV NATIONAL 

MEDICAL UNIVERSITY 

B. S. Zimenkovskyi, M. R. Hzhehotskyi, Ye. S. Varyvoda, I. I. Solonynko, O. M. Chemerys, N. L. Chukhray
Danylo Halytsky Lviv National Medical University

У статті висвітлено особливості реформування англомовного навчання іноземних студентів на додипломному етапі 
у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького за Європейською кредитною трансферно-
накопичувальною системою.

The article highlights the features of reforming of English teaching of foreign students at undergraduate stage at Danylo Halytsky 
Lviv National Medical University according to European credit transfer-accumulation system.

Вступ. Європейська кредитна трансферно-накопичу-
вальна система (ЄКТС) – система трансферу і накопичення 
кредитів, що використовується в Європейському просторі 
вищої освіти з метою надання, визнання, підтвердження 
кваліфікацій та освітніх компонентів і сприяє академічній 
мобільності здобувачів вищої освіти. Система ґрунтується 
на визначенні навчального навантаження здобувача вищої 
освіти, необхідного для досягнення визначених результа-
тів навчання, та обліковується у кредитах ЄКТС.

Сформована під егідою Болонської декларації ЄКТС 
спрямована на впровадження загальноєвропейських норм 
в освіті і науці та поширення національних культурних 
і науково-технічних надбань серед європейських країн. 
Схема навчання за положеннями Болонської декларації є 
не просто стратегією вибору, але і можливістю, що дозво-
ляє нинішньому і майбутнім поколінням молодих людей, 
громадян України та чужоземних держав, отримати вищу 
освіту на рівні європейських та світових стандартів, які 
практично вже сформувалися і мають переваги перед на-
шою системою підготовки фахівців. Реформування систе-
ми вищої медичної освіти пройшло суттєвий шлях у по-
шуках адекватної моделі організації навчального процесу 
та вдосконалення системи підсумкової атестації якості 
підготовки випускників-іноземних громадян. З огляду на 
вищезазначені положення проблема якісного навчання 
іноземних студентів у вищих медичних закладах України 
набуває дедалі більшої актуальності та зростаючого зна-
чення, що пов’язано, насамперед, із високоякісною підго-
товкою фахівців, фундаментальністю знань, отриманих у 
ході навчання, та доступністю вищої освіти у нашій дер-
жаві. Саме ці чинники спонукають іноземних громадян до 
навчання у медичних академіях та університетах. 

основна частина. У Львівському національно-
му медичному університеті ім. Данила Галицького 
(ЛНМУ) станом на 2015–2016 навчальний рік навчається 
1096 студентів-іноземних громадян, які презентують 48 
країн світу. Англомовне відділення у ЛНМУ було започат-
коване у 1997 р. Упродовж 19 років гармонійно та дина-
мічно розвивається форма навчання іноземців англійською 
мовою, постійно зростає кількість аплікантів та студентів 
англомовного відділення. Про це яскраво свідчать показ-
ники числа зарахованих на навчання англійською мовою. 

Якщо на момент започаткування англомовного відділення у 
1997 р. кількість студентів медичного, стоматологічного та 
фармацевтичного факультетів тоді Львівського державного 
медичного університету ім. Данила Галицького складала 
20 осіб, у 2003 р. (рік першого випуску студентів медичного 
факультету) це число складало 147 студентів, то на поточ-
ний момент ця кількість зросла порівняно з 1997 р. майже у 
45 разів і складає 913 осіб, порівняно з 2003 р. – у 6,2 раза. 
Нині загальне число студентів англомовного відділення 
становить 913 осіб, з них студентів медичного факультету – 
722, стоматологічного факультету – 129, фармацевтичного 
факультету – 62. Англійською мовою навчання охоплено 
шість курсів медичного і п’ять курсів стоматологічного та 
фармацевтичного факультетів. Наявність такого широкого 
спектра спеціальностей, з однієї сторони, дає можливість 
викладачам, які займаються зі студентами англомовного 
відділення, постійно вдосконалювати свої фахові знання, з 
іншої – це серйозне джерело надходжень коштів до бюд-
жету університету, загальна сума яких вже зараз складає 
більше 4,5 млн доларів. 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки 
України від 26.01.2015 р. № 47 “Про особливості форму-
вання навчальних планів на 2015/2016 н. р.” у ЛНМУ з 
2015 р. розпочато реформування навчального процесу за 
кредитною трансферно-накопичувальною системою. На 
поточний момент кредитна трансферно-накопичувальна 
система навчання впроваджена на усіх курсах медичного 
факультету, стоматологічного та фармацевтичного факуль-
тетів. Створено нові навчальні плани у кредитах ЄКТС, 
cтруктуровано програми з навчальних дисциплін, розроб-
лено методичні рекомендації з відповідних дисциплін, ви-
вчення клінічних дисциплін проводиться шляхом ротації 
циклів відповідних предметів з обов’язковим впроваджен-
ням принципів доказової медицини. Розроблено та затвер-
джено положення про навчання іноземних студентів ан-
глійською мовою, яке ґрунтується на безумовному дотри-
манні всіх нормативних документів МОН та МОЗ Украї-
ни, Міністерства закордонних справ України, щодо правил 
запрошення, прийому, реєстрації та навчання іноземних 
громадян. Позитивним моментом слід вважати і те, що всі 
навчальні програми для англомовних студентів повністю 
приведені у відповідність до вимог і не відрізняються від 
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базових програм, за якими навчаються українські студен-
ти. Відповідно до базових програм та навчальних планів, з 
метою забезпечення лекцій та практичних занять необхід-
ною документацією викладачами університету проведено 
та надалі проводиться великий обсяг роботи по створен-
ню методичних посібників із різноманітних дисциплін. 
Англомовні студенти медичного, стоматологічного та 
фармацевтичного факультетів навчаються за кредитною 
транферно-накопичувальною системою, що дозволить 
в майбутньому максимально наблизити рівень їх фахо-
вої підготовки до рівня підготовки спеціалістів у Європі. 
Оскільки студенти англомовного відділення навчаються за 
базовими програмами, ухваленими Міністерством охоро-
ни здоров’я України, необхідною складовою їх навчання 
є участь у ліцензованих інтегрованих іспитах КРОК-1 та 
КРОК-2. Вищезазначені іспити складають англомовні сту-
денти медичного, стоматологічного та фармацевтичного 
факультетів, що дає змогу студентам поглиблювати та за-
кріплювати теоретичні знання з відповідних базисних та 
клінічних дисциплін.

Висновки. Поступовий розвиток англомовної форми 
навчання студентів-іноземних громадян згідно з положен-
нями Болонської системи – це не тільки великий обсяг 
надходжень до бюджету університету, але й ґрунтовний 
базис для серйозного вдосконалення та підвищення фа-
хового рівня викладачів, можливість широкої та глибокої 

інтеграції наукових співпрацівників університету до євро-
пейської наукової спільноти. 
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ACHIEVEMENTS, PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT STATE OF ESTABLISHMENT 
«LUHANSk STATE MEDICAL UNIVERSITY»

I. V. Ioffe, S. M. Smirnov
Luhansk State Medical University

У статті представлено досягнення, проблеми та перспективи розвитку ДЗ “Луганський державний медичний університет”. 
Надана інформація про історію, про видатних діячів університету. Наведена інформація про шлях становлення університету за 
новим місцем розташування в зв’язку з переміщенням із зони антитерористичної операції.

The article presents the achievements, problems and prospects of State establishment “Luhansk State Medical University”. 
Information about the history, prominent figures of the University, information about the way of formation of the University at a new 
location in connection with the movement of the zone of the antiterrorist operation is presented. 

Вступ. У 2016 р. ДЗ “Луганський державний медич-
ний університет” виповнюється шістдесят років. В пам’яті 
залишається славетна історія становлення медичного ін-
ституту, у сьогоденні бачиться активний розвиток сучас-
ного європейського навчального закладу. 

основна частина. 6 травня 1956 р. наказом уряду 
України в місті Луганськ був заснований другий у Донбасі 
медичний навчальний заклад. 1956–1967 рр. характеризу-
ються становленням навчального закладу, організацією ка-
федр і формуванням матеріально-технічної бази інституту. 
У подальші роки відбувається динамічний розвиток ВНЗ: 
побудовані власні навчальні корпуси та гуртожитки; ор-
ганізовані нові кафедри: медичної фізики з обчислюваль-
ною технікою, інформатикою та кібернетикою; клінічної 
імунології й алергології та генетики; поліклінічної терапії; 
відкрито підготовче відділення (1973); створені факультет 
післядипломної освіти (1979), факультет для підготовки 
іноземних студентів (1983), педіатричний факультет (1983); 
відкритий на базі інституту один з перших в Україні медико-
біологічний ліцей-інтернат для сільської молоді (1993).

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 
29 серпня 1994 р. № 592 на базі Луганського медичного 
інституту був створений Луганський державний медич-
ний університет. У 1995 р. університет був атестований 
за вищим ІV рівнем акредитації. У наступні роки продов-
жується активний розвиток ДЗ “Луганський державний 
медичний університет”: відкриваються нові факультети 
й кафедри, укріплюється матеріально-технічна база, роз-
ширюється ліцензійний обсяг підготовки, зростає рівень 
професорсько-викладацького складу, удосконалюються 
методики та технології викладання, проводяться сучасні 
фундаментальні та прикладні наукові дослідження, відбу-
вається інтенсифікація лікувальної роботи. 

Зокрема, 1997–2014 рр. відзначені значним розши-
ренням матеріально-технічної бази та низкою інших до-
сягнень: закінчено будівництво блоку навчального корпу-
су, в якому розміщені кафедри анатомії людини, медичної 
біології, гістології, цитології та ембріології, нормальної 
фізіології (1997); завершено будівництво аудиторного бло-
ку навчального корпусу (1998); організовані фармацевтич-
ний і стоматологічний факультети, факультет медичних 
сестер-бакалаврів із вищою освітою з подовженим на-
вчальним днем (вечірній) (1998).

Лауреатами Державної премії України в галузі науки і 
техніки за розробку і впровадження медичної системи жит-
тєзабезпечення постраждалих при техногенних аваріях і ка-
тастрофах стала група вчених на чолі із заслуженим діячем 
науки і техніки України, доктором медичних наук професо-
ром Геннадієм Олександровичем Можаєвим (2000); побу-
дована університетська медична бібліотека “Палац книги” 
(2000); розпочала роботу новозбудована “Аптека-студія” 
(2001); відкриті обладнана сучасним устаткуванням уні-
верситетська стоматологічна клініка та університетський 
стадіон (2003); придбаний санаторій-профілакторій та за-
кладений парк університетського містечка (2003); розпочав 
роботу Центр сімейної медицини (2004); відкриті тенісні 
корти та спортивні майданчики (2004).

Весь цей час в університеті плідно працювали фунда-
ментальні та клінічні наукові школи за сучасними напрям-
ками медицини, які провадили актуальні дослідження з 
урахуванням екології Донбасу та стану здоров’я населен-
ня Луганської області.

Наукова школа анатомів і морфологів професора, д-ра. 
мед. наук, заслуженого діяча науки і техніки України, лау-
реата Державної премії України Володимира Георгійовича 
Ковешнікова. Під керівництвом професора В. Г. Ковешні-
кова виконані й захищені: 19 докторських та 53 кандидат-
ські дисертації. 

Наукова школа біохіміків професора, д-ра мед. наук, 
заслуженого діяча науки і техніки України Ірини Олексан-
дрівни Комаревцевої. Під керівництвом професора І. О. 
Комаревцевої виконані й захищені 5 докторських дисерта-
цій та 21 кандидатська дисертація.

Наукова школа фармакологів професора, д-ра мед. 
наук, заслуженого діяча науки і техніки України Віктора 
Дмитровича Лук’янчука. Під керівництвом професора 
В. Д. Лук’янчука виконані й захищені 2 докторські дисер-
тації та 27 кандидатських дисертацій.

Наукова школа мікробіологів професора, д-ра мед. 
наук, заслуженого діяча науки і техніки України Ігоря Сла-
вовича Гайдаша. Під керівництвом професора І. С. Гай-
даша виконані й захищені 3 докторські дисертації та 
29 кандидатських дисертацій.

Наукова школа патофізіологів професора, д-ра мед. 
наук, Заслуженого діяча науки і техніки України Ніли 
Казимирівни Казимирко. Під керівництвом професора 
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Н. К. Казимирко виконані й захищені 3 докторські дисер-
тації та 21 кандидатська дисертація.

Наукова школа інфекціоністів і терапевтів професора, 
д-ра мед. наук, заслуженого діяча науки і техніки Украї-
ни Валерія Митрофановича Фролова. Під керівництвом 
професора В. М. Фролова виконані й захищені: 26 доктор-
ських та 130 кандидатських дисертацій. 

Наукова школа анестезіологів і реаніматологів про-
фесора, д-ра мед. наук, заслуженого діяча науки і техні-
ки України, лауреата Державної премії України Геннадія 
Олександровича Можаєва. Під керівництвом професора 
Г.  О. Можаєва виконані й захищені: 3 докторські дисерта-
ції та 24 кандидатські дисертації.

Наукова школа хірургів професора, д-ра мед. наук. 
Олександра Олександровича Ольшанецького. Під керів-
ництвом професора О. О. Ольшанецького виконані й за-
хищені 2 докторські дисертації та 24 кандидатські дисер-
тації.

Наукова школа хірургів професора, д-ра мед. наук, за-
служеного лікаря України Ігоря Володимировича Іоффе. 
Під керівництвом професора І. В. Іоффе виконані й захи-
щені 1 докторська дисертація та 15 кандидатських дисер-
тацій.

Наукова школа терапевтів професора, д-ра мед. наук 
Володимира Ігнатовича Путінцева. Під керівництвом про-
фесора В. І. Путінцева виконані й захищені 1 докторська 
дисертація та 20 кандидатських дисертацій.

За шістдесят років співробітниками університету 
захищено більше 150 докторських та більше 700 канди-
датських дисертацій. Це дозволило університету зайняти 
одне з провідних місць серед медичних закладів України, 
оскільки показник викладачів із науковими ступенями 
становить більше 80 %.

У 2014 р. у ДЗ “Луганський державний медичний уні-
верситет” працювали чотири спеціалізовані вчені ради: 

1. Д 29.600.01 з розгляду та проведення захистів дисер-
тацій на здобуття наукового ступеня доктора медичних 
наук за спеціальностями 14.01.02 – “Внутрішні хвороби”, 
14.01.38 – “Загальна практика – сімейна медицина” (наказ 
МОНмолодьспорту України від 29.11.2011 р. № 1380, тер-
мін повноважень – 29.11.2011 – 29.11.2013); 

2. Д 29.600.02 з розгляду та проведення захистів дисер-
тацій на здобуття наукового ступеня доктора наук за спе-
ціальністю 14.03.04 – “Патологічна фізіологія” (біологіч-
ні, медичні науки) (наказ МОНмолодьспорту України від 
26.09.2012 р. № 1049, термін повноважень – 26.09.2012 – 
26.09.2014); 

3. Д 29.600.03 з розгляду та проведення захистів 
дисер тацій на здобуття наукового ступеня доктора наук 
за спеціальністю 14.01.32 – “Медична біохімія” (біологіч-
ні, медичні науки) (наказ МОНмолодьспорту України від 
17.02.2012 р. № 188, термін повноважень – 17.02.2012–
17.02.2014); 

4. Д 29.600.04 з розгляду та проведення захистів дисер-
тацій на здобуття наукового ступеня доктора наук за спеці-
альністю 14.03.01 – “Нормальна анатомія” (біологічні ме-
дичні науки) (наказ ВАК України № 469 від 31.05.2011 р., 
термін повноважень – 01.06.2011 – 01.06.2013). 

У 2014 р. ДЗ “Луганський державний медичний уні-
верситет” здійснював випуск дев’яти науково-практичних 
журналів: “Український медичний альманах”, “Україн-
ський морфологічний альманах”, “Український журнал 
клінічної та лабораторної медицини”, “Український жур-

нал екстремальної медицини імені Г. О. Можаєва”, “За-
гальна патологія та патологічна фізіологія”, “Проблеми 
екологічної та медичної генетики i клінічної імунології”, 
“Перспективи медицини та біології”, “Актуальні пробле-
ми акушерства і гінекології, клінічної імунології та медич-
ної генетики”, “Хiрургiя Донбасу”.

В останні десять років навчальний процес в універ-
ситеті забезпечували 52 кафедри шести факультетів: ме-
дичного за спеціальностями “Лікувальна справа” і “Пе-
діатрія”, стоматологічного, фармацевтичного, іноземних 
громадян та післядипломної освіти. 

У 2014 р. в ДЗ “Луганський державний медичний уні-
верситет” працювали майже 700 викладачів, у тому числі: 
докторів наук, професорів – 88, кандидатів наук, доцен-
тів – 493. Кількість осіб, які навчалися в державному зак-
ладі, на 2014 р. перевищувала 5500.

За роки існування університетом підготовлено по-
над 20 000 лікарів, у тому числі майже 19 тисяч лікарів-
лікувальників, близько 1500 лікарів-педіатрів, більше 
300 медсестер-бакалаврів, 600 провізорів та 200 лікарів-
стоматологів, також близько 19 тисяч лікарів-інтернів та 
лікарів-курсантів, а також більше 1000 лікарів для 52 іно-
земних країн.

За період з 1956 по 2016 р. ректорами університету 
були: Іван Данилович Ващенко, Євген Гнатович Паль-
чевський, Федір Дмитрович Повеліця, Донат Григорович 
Корчиков, Ірина Йосипівна Чайковська, Анатолій Микола-
йович Фаддєєв, Володимир Ковешніков, Валерій Костян-
тинович Івченко. На сучасному етапі діяльністю універси-
тету керує Ігор Володимирович Іоффе. 

У зв’язку з проведенням антитерористичної операції 
в Луганській та Донецькій областях на виконання пункту 
3 Постанови Кабінету Міністрів України від 07 листопа-
да 2014 р. № 595 “Деякі питання фінансування бюджет-
них установ, здійснення соціальних виплат населенню та 
надання фінансової підтримки окремим підприємствам і 
організаціям Донецької та Луганської областей” та згідно 
з наказом МОЗ України від 21.11.2014 р. № 875 “Про ор-
ганізацію діяльності Луганського державного медичного 
університету” університет був переведений за новою юри-
дичною адресою у м. Рубіжне. 

Ректоратом та колективом університету було вжито 
всіх необхідних заходів щодо організації навчального про-
цесу та подальшого розвитку вищого навчального закладу. 
У 2015 р. університет здійснив перший випуск спеціалістів 
та перший набір на навчання за новим місцем розташуван-
ня. Відновлення повноцінного навчального процесу стало 
можливим завдяки допомозі з боку Міністерства охорони 
здоров’я України, медичних та фармацевтичного вищих на-
вчальних закладів України, співпраці з органами місцевої 
влади та суспільними організаціями. На сьогодні плідно 
працюють всі структурні підрозділи ДЗ “Луганський дер-
жавний медичний університет” у м. Рубіжне Луганської 
області. В університеті здійснюють свою діяльність шість 
факультетів: лікувальна справа, педіатричний, стоматоло-
гічний, фармацевтичний, післядипломної підготовки, іно-
земних студентів. Навчальний процес забезпечують 30  ка-
федр. Клінічні бази університету розташовані в кращих 
обласних та міських лікувально-профілактичних закладах 
міст Рубіжне, Лисичанськ, Кремінна, Сєверодонецьк. Тео-
ретичні кафедри розташовані в орендованих приміщеннях.

Професорсько-викладацький склад університету скла-
дає 113 осіб, з них докторів наук, професорів – 20, канди-



83

датів наук, доцентів – 42. На умовах погодинної оплати 
в університеті працюють 3 доктори наук, професори. В 
університеті навчаються більше 500 студентів, 90 інтер-
нів, 300 курсантів. 

З 2015 р. за новим місцем розташування у ДЗ “Луган-
ський державний медичний університет” працюють дві 
спеціалізовані вчені ради: 

1. Д 29.600.02 з розгляду та проведення захистів дисер-
тацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) 
наук за спеціальністю 14.01.03 – “Хірургія” та 14.03.04 – 
“Патологічна фізіологія” (медичні та біологічні науки) 
(наказ МОН 12.05.2015 р. № 528, наказ МОН України від 
13.07.2015 р. № 747 (розширення профілю), термін повно-
важень – 12.05.2015 – 12.05.2017);

2. Д 29.600.03 з розгляду та проведення захистів ди сер-
тацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) 
наук за спеціальністю 14.01.32 – “Медична біохімія” (біо-
логічні, медичні науки) (наказ МОН 06.03.2015 р. №  261, 
термін повноважень – 06.03.2015 – 06.03.2017).

Співробітники клінічних кафедр університету беруть 
активну участь у наданні медичної допомоги населенню Лу-
ганської області. За минулий рік ними було надано 9638 кон-
сультацій, проведено 3669 оперативних втручань. Значна 
частина цих консультацій та оперативних втручань здійсню-
валась у безпосередній близькості від лінії розмежування.

Основними проблемами ДЗ “Луганський держав-
ний медичний університет” є відсутність розвиненої 
матеріальної бази, власних приміщень для здійснення 
навчального процесу та відсутність гуртожитків; недо-
статня кількість друкованої навчальної літератури; недо-
статня кількість технічного обладнання, необхідного для 
навчального процесу; брак обладнання для проведення 
наукових досліджень; відсутність житла для викладачів; 
розташування університету в безпосередній близькості до 
лінії розташування.

Висновки. Перспективи розвитку ДЗ “Луганський 
державний медичний університет” залежать від розвитку 
політичної ситуації, від здійснення заходів щодо реаліза-
ції програми розвитку переміщених навчальних закладів, 
від позиції Міністерства охорони здоров’я України та Мі-
ністерства освіти і науки України.

Колектив університету зі своєї сторони робить все 
необхідне для укріплення та розвитку навчального зак-
ладу. Пріоритетними напрямками розвитку ДЗ “Лу-
ганський державний медичний університет” є: віднов-
лення матеріально-технічної бази; підвищення рівня 
професорсько-викладацького складу за рахунок залучен-
ня фахівців та підготовки власних висококваліфікованих 
кадрів; розширення контингенту осіб, які навчаються в ДЗ 
“ЛДМУ”.
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Харківська медична академія післядипломної освіти

EХрERIENCE OF PROVIDING OF EDUCATION QUALITY IN KHARKIV MEDICAL ACADEMY  
OF POSTGRADUATE EDUCATION

О. M. Khvysyuk, V. H. Marchenko, A. V. Yalovchuk, T. O. Kudryavtseva, A. M. Lapina 
Kharkiv Medical Academy of Post Graduate Education

У статті проаналізовано підходи щодо визначення поняття якості освіти та її забезпечення; розглянуто основні питання 
підвищення якості післядипломної медичної (фармацевтичної) освіти як однієї з передумов її інтеграції до Європейського 
освітнього та наукового простору; висвітлені політика ХМАПО щодо забезпечення якості та внутрішня система забезпечення 
якості освітньої діяльності, яка включає аналіз кількісних показників та спрямована на підтримку існуючої системи цінностей 
і традицій; висвітлено перспективний досвід щодо забезпечення якості післядипломної медичної освіти; окреслено шляхи її 
підвищення. 

The article analyzes the approaches to the definition of quality education and its support; the basic issue of increasing the quality 
of postgraduate medical (pharmaceutical) education as a prerequisite for its integration into the European educational and scientific 
space; policy highlights KhMAPE Quality assurance and internal quality assurance system of education, which includes analysis and 
quantitative indicators aimed at maintaining the existing system of values and traditions; highlights promising experiences concerning 
the quality of postgraduate medical education; the ways to improve it.

Вступ. Затверджена урядом України концепція інте-
грації до Європейського Союзу (ЄС) стала основою зміни 
парадигми розвитку вітчизняної вищої та післядипломної 
освіти, зокрема медичної. У різних сферах освітньої ді-
яльності відбувається поступове впровадження міжна-
родних стандартів якості, головною метою яких є забез-
печення та постійне підвищення якості підготовки та пе-
репідготовки фахівців для медичної галузі, що є соціально 
значущим. Всесвітня федерація медичної освіти визначає 
післядипломну медичну освіту як частину континууму в 
медицині, що включає неперервну медичну освіту або не-
перервний професійний розвиток [1].

Саме підвищення якості післядипломної медичної 
(фармацевтичної) освіти є однією з передумов її інтеграції 
до Європейського освітнього та наукового простору. Єв-
ропейськими стандартами забезпечення якості освіти за-
декларовано побудову трирівневої системи забезпечення 
якості, а саме: внутрішнього забезпечення якості у вищих 
навчальних закладах; зовнішнього забезпечення якості 
вищої освіти; забезпечення якості у діяльності агенцій із 
зовнішнього забезпечення якості. Основу запропонованих 
стандартів і рекомендацій щодо внутрішнього забезпечен-
ня якості складають певні принципи, відповідно до яких 
навчальні заклади мають визначити політику та пов’язані 
з нею процедури, які забезпечать якість і стандарти освіт-
ніх програм та дипломів; розробити та впровадити страте-
гію постійного підвищення якості. При цьому визначені 
стратегія, політика та процедури повинні мати офіційний 
статус і бути доступними для широкого загалу, передбача-
ти участь усіх зацікавлених сторін у процесі забезпечення 
якості.

Метою публікації є висвітлення перспективного до-
свіду ХМАПО щодо забезпечення якості післядипломної 
медичної освіти.

основна частина. У науковій літературі існує низ-
ка підходів щодо визначення поняття якості освіти та її 
забезпечення. Міжнародна організація зі стандартизації 
тлумачить якість як сукупність характеристик об’єкта, що 

відносяться до його здатності задовольняти встановлені та 
передбачувані потреби. Отже, якість необхідно розуміти 
не тільки як результат діяльності, а й як можливості його 
досягнення у вигляді внутрішнього потенціалу та зовніш-
ніх умов, а також як процес формування характеристик.

Питання оцінки якості вищої освіти вивчали вітчиз-
няні та зарубіжні дослідники, зокрема B. Добряк, М. Ма-
зорчук, Н. Бакуменко та ін. Проблемі створення та функ-
ціонування систем управління якістю медичної освіти, 
визначенню завдання щодо обґрунтування показників 
функціонування системи управління якістю та механіз-
мам її оцінювання присвячено роботи О. Мінцера, О. Тол-
станова, Г.  Загорія, Т. Калити та ін. [4]. Ці питання також 
висвітлені у міжнародних документах, таких як: “Системи 
управління якістю” ДСТУ ISO 9001:2009; “Загальний ме-
неджмент якості” (TQM); Європейська мережа організа-
цій гарантії якості у сфері вищої освіти (ENQA); Стандар-
ти та Директиви для гарантії якості вищої освіти в Європі; 
Стандарти ВФМО з забезпечення якості додипломної та 
післядипломної освіти, а також безперервного професій-
ного розвитку лікарів (WFME) та ін. [1–3]. 

У ХМАПО забезпечення якості освіти визначається 
Концепцією розвитку Харківської медичної академії піс-
лядипломної освіти, розробленою системою менеджмен-
ту якості відповідно до стандарту ІSО 9001:2008. Деталь-
ний опис всіх виробничих процесів в академії наведений 
у задокументованих методиках та настановах з якості (На-
станова щодо якості освіти, Положення про сектор моні-
торингу якості освіти, про рейтингове оцінювання діяль-
ності кафедр, про проведення соціологічних досліджень 
серед слухачів тощо).

Отже, політика ХМАПО щодо забезпечення якості 
включає: відношення між викладанням і науково-дослідною 
роботою в академії; стратегію академії щодо якості та стан-
дартів; організацію системи забезпечення якості; способи 
втілення політики, її моніторингу та перегляду.

Внутрішня система забезпечення якості освітньої діяль-
ності в академії включає аналіз ряду кількісних показників 
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та спрямована на підтримку існуючої системи цінностей і 
традицій. В академії здійснюється систематичний контроль 
заходів та їх реалізації на всіх рівнях, а щорічна процедура 
самооцінки ефективності діяльності із забезпечення якості 
дозволяє своєчасно виявляти недоліки, ідентифікувати при-
чини, приймати ефективні управлінські рішення. 

Процедура забезпечення якості пов’язана з високими 
результатами науково-дослідної і міжнародної діяльнос-
ті, використанням наукових здобутків в освітньому про-
цесі. Наукова діяльність суб’єктів навчання є складовою 
локальної системи управління якістю та оптимізації стан-
дартів академії.

Необхідно зауважити, що саме такий підхід забезпечує 
конкурентоспроможні наукові та науково-прикладні ре-
зультати, застосування нових наукових знань, лікувально-
діагностичних методик у процес підготовки фахівців, а та-
кож формування сучасного кадрового потенціалу академії. 

У Стандартах ВФМО з забезпечення якості після-
дипломної медичної освіти наголошується, що для до-
сягнення підвищення якості у систему менеджменту не-
обхідно включити програму забезпечення якості, а сама 
система менеджменту повинна підлягати регулярному 
моніторингу [1]. Так, в академії впроваджено процедуру 
моніторингу та рейтингової оцінки діяльності кафедр і пе-
ріодичного перегляду програм підготовки. Співробітники 
сектору моніторингу якості освіти ХМАПО здійснюють 
систематичні соціологічні дослідження серед слухачів, 
які мають за мету: попередження, виявлення та усунення 
невідповідності в організації освітнього процесу; визна-
чення науково-методичного рівня викладання; посилення 
відповідальності викладацького складу та слухачів за ре-
зультати своєї діяльності; вироблення та реалізацію про-
позицій щодо удосконалення освітнього процесу. Резуль-
тати цих досліджень аналізуються на радах факультетів, 
що сприяє своєчасному реагуванню з боку адміністрації. 
Аналіз результатів опитування слухачів, рейтингу кафедр 
створює основу для: розробки управлінських і методич-

них рішень щодо удосконалення підвищення кваліфікації 
лікарів; запровадження досягнень андрагогіки та широко-
го використання інноваційних педагогічних технологій та 
інтерактивних методів навчання; створення принципово 
нової, сучасної навчально-методичної бази; розробки ме-
ханізмів, які дозволяють керувати якістю освіти та постій-
но її підвищувати тощо. Відкритість та прозорість забез-
печується систематичним оприлюдненням актуальної та 
об’єктивної інформації про освітні програми та послуги 
на сайті академії. 

Висновок. Отже, можна констатувати, що в Харків-
ській медичній академії післядипломної освіти створені 
оптимальні умови для інтенсивного впровадження змін та 
оновлення освітнього процесу відповідно до потенційних 
потреб споживачів освітніх послуг та європейських вимог 
щодо забезпечення якості освіти. 
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Створення галузевих стандартів вищої фармацевтичної освіти нового покоління на основі компетентнісного підходу є 
необхідним етапом на шляху підготовки сучасного фахівця, якого потребує практична фармація.

До роботи над стандартом, крім робочої групи, визначеної наказом МОЗ України від 06.11.2015 р. № 733, були залучені фа-
хівці практичної фармації, чия думка є невід’ємним компонентом при створенні державного стандарту, що відповідав би усім 
європейським вимогам. Проведено соціологічне опитування фахівців практичної фармації щодо загальних та професійних 
компетентностей випускника, результати якого впроваджено до стандарту вищої освіти спеціальності “Фармація”.

Creating of new generation industry standards for higher pharmaceutical education based on the competency approach is a necessary 
step towards a modern specialist training required in practical pharmacy. Besides the working group according to the order of Ministry 
of Health of Ukraine from 06.11.2015 № 733, general experts in pharmacy were involved in the standard developing and their opinion 
is an integral component in the state standard creation that would meet all European requirements. General pharmacy experts were 
interviewed in order to find out graduates’ general and professional competences and its results were implemented to standard of higher 
education in specialty “Pharmacy”.

Вступ. З набуттям чинності Закону України “Про 
вищу освіту” від 01.07.2014 р. розпочався новий етап ре-
формування вітчизняної освітньої системи. Закон містить 
багато норм, апробованих у європейських університетах, 
але нових для українських закладів освіти [1]. 

Однією з головних методологічних засад нового За-
кону України “Про вищу освіту” є автономія закладів ви-
щої освіти. Якщо дотепер галузеві стандарти вищої освіти 
визначали перелік нормативних навчальних дисциплін та 
обсяги їх викладання, то новий закон передбачає, що нор-
мативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти фор-
муватиметься у термінах результатів навчання, а переліки 
навчальних дисциплін визначатимуться самими заклада-
ми освіти [1, 2, 7]. 

Питання розробки освітніх стандартів вищої фарма-
цевтичної освіти є складним і різноплановим. Дискуту-
ються питання щодо змісту освіти, проблеми співвідно-
шення стандарту і академічних свобод у процесі підготов-
ки фахівців фармації, ідеальної моделі випускника ВНЗ, 
який, на думку одних, має бути “вузьким спеціалістом”, 
а на переконання інших – повинен стати “універсалом”, 
носієм фундаментальних знань.

Розробка нових стандартів вищої освіти має страте-
гічне завдання з удосконалення системи контролю й оцін-
ки якості освіти та наголошує на необхідності порівняння 
досягнутого рівня освіти з певним еталоном, роль якого й 
відведена стандарту освіти [4].

Саме тому перехід до нового покоління галузевих 
стандартів вищої фармацевтичної освіти, на основі ком-
петентнісного підходу, є необхідним етапом на шляху 
підготовки сучасного фахівця, якого потребує практична 
фармація.

основна частина. Із позицій компетентнісного під-
ходу рівень освіченості здобувачів вищої освіти визнача-
ється здатністю розв’язувати проблеми різної складності 
на основі наявних знань та здатності використовувати їх у 
практичній діяльності. 

Головними принципами компетентнісного підходу в 
освіті є:

– освіта для життя, успішної соціалізації в суспільстві 
та особистісного розвитку на основі засвоєння соціально 
значущих компетентностей;

– оцінювання для надання можливості здобувачеві ви-
щої освіти планувати свої освітні результати й удоскона-
лювати їх у процесі постійного професійного розвитку;

– організація та осмислення самостійної діяльності 
здобувачів вищої освіти на основі власної мотивації та 
відповідальності за результати;

– залучення роботодавців до оцінювання якості підго-
товки здобувачів вищої освіти спеціальності “Фармація” 
до професійної діяльності та соціальної відповідальності 
за результати роботи [5, 6].

Перехід до компетентнісного підходу означає переорі-
єнтацію з процесу навчання на результати освіти в діяль-
нісному вимірі, зміщення акценту з накопичування норма-
тивно визначених знань, умінь і навичок на формування й 
розвиток у здобувачів вищої освіти здатності практично 
діяти, застосовувати набутий досвід у конкретних ситуа-
ціях [8].

Одним із напрямів діяльності Національного фарма-
цевтичного університету у підготовці здобувачів вищої 
освіти є постійне співробітництво з працівниками прак-
тичної фармації у контексті вимог сучасної інноваційної 
економіки.

Основними напрямками співробітництва у процесі 
розвитку вищої фармацевтичної освіти є участь робото-
давців у формуванні освітніх програм та стандартів осві-
ти з метою їх адаптації до потреб ринку праці; участь в 
оцінці якості освіти, участь практичних фахівців у проце-
сі навчання (проведення лекцій, практичних занять тощо), 
створенні спільних навчально-виробничих підрозділів на 
підприємствах, організації навчальних практик і стажу-
вань на підприємствах; підвищенні кваліфікації виклада-
чів НФаУ в закладах охорони здоров’я. 
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У рамках співробітництва НФаУ проводить соціо-
логічні дослідження шляхом опитування роботодавців за 
спеціально розробленими анкетами і спостереження са-
мими роботодавцями за молодими фахівцями, тому що 
тільки в процесі роботи через деякий час після випуску 
можна більш повно судити про сформованість професій-
них компетентностей, передбачених освітніми програма-
ми і необхідних у професійній діяльності. 

Ефективність взаємодії НФаУ й роботодавців значно 
зростає, коли партнери-роботодавці переходять з позиції 
сторонніх спостерігачів і виключно споживачів освітніх 
послуг на позицію зацікавлених учасників освітніх та ін-
новаційних процесів, що всіляко сприяють оволодінню 
студентами комплексом професійних компетентностей, 

які відповідають вимогам сучасного ринку праці. 
Для визначення загальних компетентностей було 

проведено соціологічне дослідження серед фахівців прак-
тичної фармації (загальна вибірка респондентів близько 
470 осіб), результати якого наведено на рисунку 1. До-
сліджувались наступні компетентності, їх значимість у 
практичній діяльності: здатність застосовувати знання 
на практиці, здатність вчитись самостійно, вміння пра-
цювати в команді, володіння іноземною мовою, навички 
роботи з комп’ютером, здатність знаходити і аналізувати 
інформацію з різних джерел, здатність адаптуватися до 
нових ситуацій, здатність працювати самостійно, праг-
нення до успіху і цілеспрямованість, планування і управ-
ління часом.

Соціологічне опитування фахівців практичної фарма-
ції щодо професійних компетентностей випускника за цик-
лами підготовки показало, що необхідно звернути увагу 
на недостатність фахових знань з: медико-біологічної під-
готовки (68 % роботодавців), організаційно-економічної 
підготовки (56 % роботодавців), технологічної підготовки 
(18 % роботодавців), хімічної підготовки (12 % робото-
давців).

При формуванні професійних компетентностей у роз-
робці нового стандарту вищої освіти за спеціальністю 
“Фармація” необхідно працювати над реалізацією позиції 
потенційних роботодавців – лідерів фармацевтичної галу-
зі, що зацікавлені у підвищенні якості навчання.

Висновки. На сучасному етапі розвитку освіти компе-
тентнісний підхід – лише один із чинників, що сприяють 
модернізації змісту освіти, який доповнює низку освітніх 
інновацій зі збереженням класичних підходів у вищій фар-
мацевтичній освіті. Реалізація цього підходу ґрунтується 
на розумінні, що прогрес людства залежить не стільки від 

Рис. 1. Значущість загальних компетентностей у фаховій діяльності провізора: 
1. Здатність застосовувати знання на практиці.
2. Здатність вчитись самостійно.
3. Вміння працювати в команді.
4. Володіння іноземною мовою.
5. Навички роботи з комп’ютером.
6. Здатність знаходити і аналізувати інформацію з різних джерел.
7. Здатність адаптуватися до нових ситуацій.
8. Здатність працювати самостійно.
9. Прагнення до успіху і цілеспрямованість.
10. Планування і управління часом.

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

економічного зростання, скільки від рівня розвитку осо-
бистості та передбачає необхідність переходу від кваліфі-
кації, яку фахівець здобуває один раз і назавжди, до ком-
петентності, яка дозволяє мобільно удосконалювати про-
фесійну діяльність, зумовлену соціально-економічними 
змінами, динамікою ринку праці, концепцією Болонського 
процесу.

Запровадження державного стандарту спеціальності 
“Фармація”, створення на його основі освітніх програм з 
визначеними результатами навчання сприятимуть підви-
щенню якості вищої фармацевтичної освіти. 

література
1. Закон України “Про вищу освіту” [Електронний ре-

сурс]. – Режим доступу до ресурсу : http://zakon4.rada.gov.
ua/laws/show/1556-18.

2. Національна рамка кваліфікацій [Електронний ре-
сурс]. – Режим доступу до ресурсу : http://zakon4.rada.gov.
ua/laws/show/1341- 2011-п.



88

3. Рашкевич Ю. М. Болонський процес та нова пара-
дигма вищої освіти / Ю. М. Рашкевич. – Львів : Львівська 
політехніка, 2014. – 168 с.

4. Розвиток системи забезпечення якості вищої осві-
ти в Україні: інформаційно-аналітичний огляд / [Т. Добко, 
І. Золотарьова, С. Калашнікова та ін.]; за заг. ред. С. Ка-
лашнікової та В. Лугового. – К. : ДП “НВЦ “Пріоритети”, 
2015. – 84 с.

5. Розроблення освітніх програм. Методичні рекомен-
дації / В. М. Захарченко, В. І. Луговий, Ю. М. Рашкевич, 
Ж. В. Таланова; за ред. В. Г. Кременя. – К. : ДП “НВЦ 
“Пріоритети”, 2014. – 120 с.

6. Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості 
в Європейському просторі вищої освіти (ESG). – К. : ТОВ 
“ЦС”, 2015. – 32 c.

7. Common learning outcomes / competences for the bach-
elor of medicine in europe [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу до ресурсу : http://medine2.com/Public/docs/out-
puts/wp4/DV4.14.1_Summary%20Brochure%20-%20Tun-
ing%201st%20Cycle%20Degrees%20in%20Medicine.pdf. 

8. Cumming A. The Tuning Project (Medicine) : Lear-
ning Outcomes/ Competences for Undergraduate Medical 
Education in Europe [Електронний ресурс] / A. Cumming, 
M. Ross. – Режим доступу до ресурсу : http://www.umed.pl/
procesbolonski/materialy/tuning%20_project.pdf.



89

УДК 614.23:378(07)
Використання методик симуляЦіЙноГо наВчання у підВиЩенні проФесіЙної 

компетенЦії лікаріВ та парамедикіВ на каФедраХ дЗ «Змапо моЗ україни»

О. С. Никоненко, С. Д. Шаповал, С. М. Дмитрієва, Т. О. Грицун
ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»

USE OF SIMULATING TEACHING METHODS TO INCREASE EDUCATION AND PROFESSIONAL 
COMPETENCE OF DOCTORS AND PARAMEDICS AT THE STATE INSTITUTE «zAPOROzHYE 

MEDICAL ACADEMY OF POSTGRADUATE EDUCATION, MINISTRY OF HEALTH OF UKRAINE»

O. S. Nykonenko, S. D. Shapoval, S. M. Dmytriyeva, T. O. Hrytsun
Zaporozhye Medical Academy of Postgraduate Education

У статті представлено аналіз та роль симуляційних методик, впроваджених на кафедрах ДЗ “ЗМАПО МОЗ України” та 
оцінку отриманих лікарями компетенцій за класифікацією Блума. Показано, що використання симуляційних методик дозволяє 
відтворити тісний зв’язок навчального процесу з практикою і максимальну реалістичність клінічної ситуації у післядипломній 
освіті лікарів.

The modeling techniques, which implemented in the postgraduate education of doctors, and evaluating of competency by Bloome 
classification were analyzed in this article. Conclusions about the role of use of simulation methods as the main part of relationship of 
the educational process and the real clinical practice in post-graduate education of physicians were made.

Вступ. Застосування сучасних технологій освоєння і 
вдосконалення практичних навичок у фаховій підготовці 
медичних працівників є важливою умовою для забезпе-
чення їх якісної професійної компетенції. Симуляційна 
освіта широко використовується в практичній підготовці 
медичних фахівців у розвинених країнах. Відпрацювання 
навичок на роботах-симуляторах та у віртуальних опера-
ційних має доведену ефективність як в Україні, так і за 
кордоном [1–3]. Саме завдяки таким технічним засобам 
навчання створюються необхідні умови для освоєння і 
закріплення практичних навичок, коли їх відпрацювання 
максимально наближено до реальної діяльності фахівців. 
Багато практикуючих лікарів підтверджують, що їм бра-
кує впевненості в ургентних ситуаціях, тому, звичайно, 
потрібні нові підходи для поліпшення їх технічних, вер-
бальних навичок та навичок роботи у команді (мультидис-
циплінарний та мультипрофесійний підхід). 

Сьогодні перспективним шляхом удосконалення сис-
теми медичної освіти України є створення та розвиток 
симуляційних центрів заради підвищення професійно-
го рівня лікарів та парамедиків. Крім того, застосування 
симуляційних моделей та фантомів у навчанні лікарів за-
гальної практики–сімейної медицини задовольнять потре-
би досягнення певних компетенцій, до яких відноситься 
надання невідкладної допомоги та навчання взаємодопо-
моги своїх пацієнтів та членів їх родин [4].

основна частина. У ДЗ “ЗМАПО МОЗ України” тех-
нології симуляційного навчання використовуються при 
навчанні лікарів-курсантів, інтернів та парамедиків на 
практичних заняттях, тренінгах та майстер-класах, відтво-
рюються клінічні ситуації відповідно до мети навчання. 

Симуляційна форма навчання є найбільш оптималь-
ною при наданні екстреної та невідкладної медичної і до-
медичної допомоги, зокрема, в умовах бойових дій. Саме 
в цьому випадку можливо більш повно і реалістично мо-
делювати об’єкт у певній ситуації, отримати необхідні те-
оретичні та практичні знання, відпрацьовувати конкретні 
навички, не завдаючи шкоди здоров’ю людини. Особливо 
гостро це питання стоїть для лікарів невідкладних станів 
та парамедиків.

На базі кафедри медицини невідкладних станів ДЗ 
“ЗМАПО МОЗ України”, навчально-тренувальному відді-

ленні КУ “ТМО “ОЦЕМД та МК” ЗОР, використовуються 
такі форми симуляційного навчання:

– бригадна форма навчання (лікар, фельдшер, молод-
ша медсестра і водій ШМД) алгоритму спеціалізованої 
серцево-легеневої реанімації;

– проведення майстер-класу з питань сортування при 
невідкладних станах;

– проведення майстер-класу з надання екстреної до-
помоги при утопленні, політравмі, сторонніх тілах верх-
ніх дихальних шляхів;

– проведення майстер-класу з надання екстреної до-
помоги при бойовій травмі для саніструкторів і бійців 
Української армії та волонтерів;

– проведення семінарів-тренінгів з учнями загально-
освітніх шкіл і ліцеїв.

У навчанні використовуються манекени Little AnneTM, 
Crash KellyTM, Laerdal airway management TrainerTM, 
Deluxe difficult airway TrainerTM (Laerdal); апаратура з 
оснащення бригад ШМД (дефібрилятор-монітор від Philips; 
пульсоксиметр; супраглоткові повітроводи; мішок “Аmbu”; 
транспортні дошки; пневмошини; КЕД-системи).

Міждисциплінарні тренінги та майстер-класи, що ор-
ганізовані кафедрою медицини невідкладних станів, нада-
ють можливість одночасного залучення в процес медичних 
працівників різних спеціальностей (акушер-гінеколог, нео-
натолог, медична сестра; лікар швидкої допомоги, медична 
сестра; хірурги, анестезіолог, медична сестра тощо).

Тренінги такого формату допомагають:
– відпрацювати алгоритм дій у конкретній клінічній 

ситуації;
– оптимізувати командну роботу;
– вдосконалити роботу лікарів та середнього медич-

ного персоналу;
– чітко розподіляти обов’язки в команді.
З метою поліпшення ефективності надання доме-

дичної та першої медичної допомоги постраждалим з 
травмою та бойовою травмою на базі ДЗ “ЗМАПО МОЗ 
України”  проводяться заняття з лікарями-інтернами за 
програмою “Основи підтримки життєдіяльності в умовах 
бойових дій”.

На тренінгах з надання домедичної та першої медич-
ної допомоги умовно постраждалим з травмою та бойо-
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вою травмою лікарі-інтерни відтворюють реалістичну 
клінічну ситуацію, відпрацьовують на муляжах практичні 
навички “тактичної медицини”:

– тимчасова зупинка зовнішньої кровотечі з викорис-
танням джгута САТ; 

– відновлення прохідності дихальних шляхів;
– надання допомоги при дихальному напруженому 

пневмотораксі;
– серцево-легенева реанімація.
Викладення теоретичного матеріалу відбувається ди-

ференційно (короткі лекції-презентації, пов’язані з кон-
кретними ситуаціями та практичними моментами). Напри-
кінці лікарі-інтерні складають тестовий контроль знань.

Практична підготовка лікарів-інтернів під час тренін-
гу з екстреної медичної допомоги відбувається поетапно:

1. Визначення рівня володіння клінічними навичками 
на початку практичного заняття. 

2. Навчання роботи на муляжах (ознайомлення з ма-
некеном та обладнанням, демонстрація клінічних навичок 
викладачем, пояснення).

3. Індивідуальне виконання інтернами (відпрацю-
вання).

4. Перевірка викладачем рівня освоєння практичних 
навичок (обговорення, оцінка).

5. Робота в команді (інсценування, міждисциплінарні 
тренінги).

6. Дебрифінг (оцінка динаміки групової роботи, само-
оцінка).

В ході психологічного дебрифінгу відбувається де-
тальний аналіз та оцінка роботи лікарського персоналу, 
розробляється єдиний алгоритм дій згідно з клінічними 
стандартами [5].

Таким чином, при симуляційному навчанні врахову-
ються всі три аспекти класифікації Блума з оцінки цільо-
вих навчальних компетенцій:

– когнітивні завдання навчання (знання) – “Що учас-
ники програми мають знати?”;

– психомоторні завдання навчання (вміння) – “Що 
учасники мають вміти робити?”;

– афективні завдання навчання (поведінка) – “Про що 
учасники мають думати або піклуватись?” [3].

Симуляційне навчання запроваджено також на інших 
кафедрах ДЗ “ЗМАПО МОЗ України”. 

Тренінги з застосуванням симуляційних методик ха-
рактеризуються низкою безперечних переваг у порівнян-
ні із традиційними методами навчання [4]. На кафедрах  
акушерства і гінекології та загальної практики – сімей-
ної медицини з курсами дерматовенерології та психіатрії 
створені всі умови, які дозволяють максимально ефектив-
но і досконало оволодіти знаннями, а також відпрацювати 
основні професійні навички сімейних лікарів. Для лікарів 
загальної практики – сімейної медицини та фахівців в об-
ласті репродуктивного здоров’я в практичному навчанні 
використовуються муляжі поперечного розрізу матки для 
демонстрації навиків введення та видалення ВМС, гінеко-
логічний муляж ZOE, муляж молочної залози. 

На тренінгу “Хірургічний гемостаз при масивних аку-
шерських кровотечах” на клінічному муляжі учасники від-
працьовують навички хірургічного гемостазу – перев’язку 
маткової, яєчникової і внутрішньої клубової артерії. Також 
на кафедрі акушерства та гінекології використовується му-
ляж для освоєння практичних навичок щодо виправлення 
дистоції плічок плода під час пологів.

Викладачі кафедри травматології та ортопедії ви-
користовують муляжі для оцінки практичних навиків з 
внутрішньосуглобових ін’єкцій; локальної терапії глюко-
кортикоїдами фасциітів, епікондилітів; проведення різно-
манітних блокад.

На кафедрі хірургії і проктології, під час практичних 
майстер-класів для лікарів-інтернів, використовується 
драйбокс з інструментами для відпрацювання навиків на-
кладення лапароскопічного шва.

Оволодіння клінічними навичками за допомогою ма-
некенів, тренажерів під наглядом викладача дає можли-
вість інтернам і курсантам робити “безпечні” помилки, 
досягаючи таким чином вищого рівня клінічної компе-
тентності. 

Навчання за допомогою комп’ютерних симуляційних 
програм передбачає розвиток клінічного мислення в будь-
якій медичній спеціальності. На кафедрі очних хвороб ДЗ 
“ЗМАПО МОЗ України” під час практичних занять та са-
мостійної роботи слухачів використовуються комп’ютерні 
симулятори по анатомії ока та симулятори зорових 
функцій при різних патологіях зору (MSD Ophthalmics). 
Око можна розглянути в різних зрізах одним клацанням 
комп’ютерної мишки: отримати дані про будь-яку струк-
туру при наведенні. Зображення на екрані може бути лег-
ко збільшено, зменшено, показано в тривимірному зобра-
женні, що більш чітко допомагає оцінити структури і їх 
співвідношення. Анатомічні зрізи ока передають реальне 
зображення об’єкта, зберігаючи їх пропорції і просторо-
вий розмір у точному вигляді. Комп’ютерні програми, які 
імітують різноманітні патологічні стани та їх прогресію, 
допомагають зіставити зорові порушення з тією чи іншою 
патологією.

Реалістична комп’ютерна симуляція допомагає набу-
ти певних навичок при меншому ризику і вартості – про-
тягом одного дня можуть бути проведені сотні операцій 
з приводу катаракти або вітреоретинальної патології, не 
піддаючи пацієнта ризику. Крім того, симуляція забезпе-
чує об’єктивну оцінку результатів навчання, провести сер-
тифікацію [6].

Для опанування методу ехокардіографії на кафедрі 
кардіології ДЗ “ЗМАПО МОЗ України” застосовуєть-
ся комп’ютерна тривимірна модель Virtual transthoracic 
echocardiography, що розроблена у відділенні анестезіоло-
гії госпіталю м. Торонто (Канада). Оскільки інтерфейс не 
дозволяє користувачеві фактично виконувати обрану дію 
або процедуру, цей симулятор у першу чергу сфокусова-
ний на когнітивному аспекті. Це дозволяє курсанту швид-
ко засвоювати та візуально “впізнавати” зображення стан-
дартних ехокардіографічних зрізів з урахуванням основ-
них анатомічних маркерів. Він дає можливість вивчити 
всі 20 стандартних позицій, що використовуються при 
повному кардіологічному обстеженні, а також одночасно 
побачити відповідні цій позиції тривимірні моделі дат-
чика, ультразвукової площини, серця та грудної клітки з 
можливістю перегляду під будь-яким кутом. Таким чином, 
дана тривимірна модель може застосовуватись викладача-
ми для навчання великих груп лікарів та самоосвіти [7].

На кафедрі сімейної медицини та гастроентерології 
слухачам демонструється відеофільм “Дифференциаль-
ная диагностика НЯК и болезни Крона” з використанням 
відео ендоскопічного симулятора, призначеного для інди-
відуального виконання лікарем практичних навичок. На 
даний час у ДЗ “ЗМАПО МОЗ України” проводиться ро-
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бота зі створення навчально-тренінгового класу на основ-
ній навчальній базі академії.

Висновки: 1. Використання  симуляційних техноло-
гій підвищує інтерес до процесу навчання і є важливою 
частиною в підвищенні професійної компетенції лікарів.

2. Комплексне оцінювання компетенції викладачем 
згідно з класифікацією Блума є важливим моментом в за-
безпеченні більш цілісного підходу до навчання. 

3. Актуальним залишається питання щодо розпо-
всюдження досвіду використання симуляційних методик 
у післядипломній освіті та безперервному професійному 
розвитку лікарів. 
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секція і

стандарти ВиЩої медичної (ФармаЦеВтичної) осВіти,  
ЗабеЗпечення її якості та контролю

проФесіЙні компетенЦії ФаХіВЦіВ ФармаЦеВтичноГо проФілю: реГламентаЦія 
кВаліФікаЦіЙниХ ВимоГ

І. В. Бушуєва
Запорізький державний медичний університет

Соціально-економічні перетворення, які відбуваються 
в нашій країні, вимагають нових підходів до забезпечення 
професійної компетентності фахівців фармацевтичного 
профілю, від якої значною мірою залежить якість фар-
мацевтичної допомоги населенню. У зв’язку з цим, про-
фесійна кваліфікація фахівців знаходиться під контролем 
держави і є одним з об’єктів державного регулювання від-
носин у сфері обігу лікарських засобів (ЛЗ), мета якої – 
підтримання компетентності спеціалістів впродовж усієї 
професійної діяльності на фоні змінення вимог до профе-
сійних якостей. 

Сучасними діючими нормативно-правовими актами 
затверджені кваліфікаційні характеристики спеціалістів, 
кваліфікаційні вимоги до спеціалістів з вищою і після-
вузівською фармацевтичною освітою у сфері охорони 
здоров’я, ліцензійні вимоги до фармацевтичних праців-
ників при здійсненні професійної фармацевтичної діяль-
ності. Як показав аналіз діючих нормативних документів, 
кваліфікаційні характеристики та кваліфікаційні вимоги 
не цілком узгоджені між собою, містять різні найменуван-
ня посад та різні вимоги до кваліфікації осіб, які займають 
ці посади («Провізор-організатор», «Провізор загального 
профілю», замість «Організація та управління фармацією» 
та «Загальна фармація», згідно наказу МОЗ України № 385 
від 28.10.2002 р.).

Так, кваліфікаційними характеристиками встанов-
лено вимоги до рівня освіти (вища, середня), наявність 
сертифіката спеціаліста з певної спеціальністю, стажу 
роботи, в той час як кваліфікаційні вимоги містять вимо-
ги до обов’язкових етапів професійної підготовки (рівень 
освіти  – вища, середня), інтернатура, періодичність під-
вищення кваліфікації) без встановлення вимог до стажу 
роботи і наявності сертифіката спеціаліста. Між тим, ви-

моги до кваліфікації персоналу пред’являються при лі-
цензуванні фармацевтичної діяльності, мають суттєві від-
мінності як з кваліфікаційними характеристиками, так і з 
кваліфікаційними вимогами. Так, згідно кваліфікаційним 
характеристикам та кваліфікаційним вимогам, для заняття 
посади керівника фармацевтичної організації необхідно 
мати вищу фармацевтичну освіту, однак згідно ліцензій-
них вимог для заняття посади керівника досить середньої 
фармацевтичної освіти. Щодо необхідного стажу роботи 
для керівника вимоги також істотно відрізняються.

Вивчення показало, що провізорами виконується ба-
гато видів робіт, які мають суттєві відмінності, що вимагає 
різних назв посад і встановлення різного переліку профе-
сійних компетенцій. Так, значно розрізняються види робіт 
провізорів, які працюють в організаціях оптової торгівлі 
ЛЗ, виконують в основному роботи з формування попиту 
та забезпечення збуту фармацевтичної продукції; прові-
зорів, які виконують роботи з постачання ЛЗ, приймання, 
зберігання, експертизи фармацевтичної продукції; прові-
зорів, які займаються відпуском ліків населенню; провізо-
рів, які займаються виготовленням ліків в аптеках; прові-
зорів, які займаються виключно інформаційною роботою; 
провізорів, що займаються питаннями фармацевтичного 
нагляду та нагляду за дотриманням ліцензійних умов та ін.

Кваліфікаційні вимоги до персоналу повинні базува-
тися на професійних компетенціях працівників, виходячи 
з номенклатури посад і основних обов’язків фармацевтич-
них працівників, відповідно до займаної посади. На під-
ставі детального опрацювання та узагальнення даних по 
ефективному управлінні персоналом та з урахуванням ре-
зультатів проведених досліджень, розроблено блок-схему 
профілювання посадфармацевтичних працівників, які ма-
ють вищу фармацевтичну освіту (рис. 1).

НОМЕНКЛАТУРА ПОСАД 
ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ПЕРСОНАЛУ 

 ОСНОВНІ ОБОВ'ЯЗКИ 
ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

ВІДПОВІДНО З ЗАЙМАНОЮ ПОСАДОЮ 
   

 
ПОСАДОВІ ІНСТРУКЦІЇ  СКЛАДАННЯ КАТАЛОГУ КЛЮЧОВИХ 

КОМПЕТЕНЦІЙ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ 
ПРАЦІВНИКІВ 

   
 

ОЦІНКА ВІДПОВІДНОСТІ 
КОНКРЕТНОГО 

ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ПРАЦІВНИКА 
ЕТАЛОННОМУ ПРОФІЛЮ ПОСАДИ 

 РОЗРОБКА ЕТАЛОННОГО ПРОФІЛЮ 
ПОСАД ФАРМАЦЕВТИЧНИХ 

ПРАЦІВНИКІВ 

 

Рис. 1. Блок-схема профілювання посадфармацевтичних працівників.
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Як видно з рисунка, схема включає шість блоків. Під 
ключовими компетенціями розуміється набір компетен-
цій, що дозволяє працівнику виконувати свої професійні 
обов’язки максимально ефективно. На першому етапі був 
складений каталог професійних компетенцій фармацев-
тичного персоналу аптечних організацій за такими кри-
теріями: кваліфікаційний профіль; досвід роботи; необ-
хідні професійні знання, уміння і навички; психологічні 
професійно-важливі якості. Необхідні знання, уміння, на-
вички – набір компетенцій, відповідний вимогам посади, 
регламентуються нормативними правовими актами, внут-
рішньофірмовими вимогами, встановленими в результаті 
досліджень [1, 2, 3]. Професійно важливі якості – інди-
відуальні якості суб’єкта діяльності, що впливають на 
ефективність діяльності і успішність її освоєння. Перелік 
критеріїв для визначення посадиформує профіль поса-
ди – структурований детальний опис посадової позиції на 
основі професійних компетенцій. Концепція управління 
професійними компетенціями включає систематизацію по 
блокам каталогу професійних компетенций, їх контроль, 

оцінку відповідності конкретного фармацевтичного пра-
цівника еталонному профілю посади [4].

Таким чином, систему управління компетенціями мож-
на визначити як «сукупність дій, спрямованих на прид бання 
співробітниками необхідного рівня знань, досвіду, кваліфіка-
ції у відповідності з потребами організації та суспільства».
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особлиВості єВроінтеГраЦії В українськіЙ ВиЩіЙ медичніЙ осВіті

К. В. Васильєва, І. Б. Попова, А. Ф. Артеменко
Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава

Становлення нової системи медичної освіти в Украї-
ні, зорієнтованої на входження у світовий освітній про-
стір, супроводжується суттєвими змінами в педагогічній 
теорії та практиці. Однією з цілей Європейської наукової 
інтеграції є, за рахунок введення єдиної системи навчан-
ня, оцінювання знань та вмінь, підвищення мобільності 
студентів і викладачів у межах європейського освітнього 
простору та забезпечення працевлаштування випускників 
на європейському ринку праці, забезпечення їх конкурен-
тоспроможності [2].

Однак на практиці, ми стикаємося з проблемами: 
1) недооцінення освітнього рівня «бакалавр», «магістр» 
і «спеціаліст», як з боку студентів, так і з боку робото-
давців; 2) незавершеність адаптації національного за-
конодавства до стандартів європейського права, а також 
неготовність європейських країн та ЄС до усунення 
міграційних перешкод для громадян України, перешко-
джають пересуванню та працевлаштуванню студентів 
та викладачів; 3) збереження в Україні лекційного «на-
читування» курсу як домінуючої форми викладання, а 
кредитно–модульна система основну увагу приділяє са-
мопідготовці і активній участі у пропонованих протягом 
курсу формах роботи – семінарах, колоквіумах, індивіду-

альних заняттях [2]; 4) наші ви пускники багато знають, а 
от навички практичного застосування знань в них сфор-
мовані недостатньо, а оцінка якості освіти передбачає ді-
євість – здатність використовувати набуті знання і вміння 
на практиці, цим параметром поступаємося нашим євро-
пейським колегам найбільше. 

Незважаючи на проблеми, входження у європейський 
простір є для українського суспільства важливим і необ-
хідним через потребу вирішити проблеми визнання укра-
їнських дипломів за кордоном, підвищення ефективності 
та якості освіти і відповідно конкурентоспроможності 
українських вузів та їх випускників на європейському й 
світовому ринках праці [1]. Адже процес євроінтеграції є 
частиною процесу глобалізації вищої освіти та глобально-
го ринку праці.
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Стаття присвячена інноваційним підходам в сфері медичної освіти у світлі нового Закону України «Про вищу освіту». 
Звернено особливу увагу на підвищення рівня професійної освіти. Необхідно прискорити впровадження « Національної рамки 
кваліфікацій » у навчальному процесі та професійній діяльності медичних працівників.

The article is devoted to innovative approaches regarding the functioning medical education in the context of the new Law of 
Ukraine «On higher education». The special attention is paid for the professional education level increase. It is necessary to accelerate 
the implementation of «National Qualifications Framework» in educational process and professional activity of health workers. 

Вступ. Вища освіта у суспільстві відіграє важливу 
роль для укріплення трудового потенціалу. Держава весь 
час впроваджує заходи для підвищення рівня вищої освіти 
та кваліфікаційних характеристик трудового потенціалу. 
Про це свідчить прийняття двох законів про вищу освіту 
(2002, 2014) та закон про наукову та науково – технічну ді-
яльність (2013). Названі закони дуже важливі і вирішують 
багато спільних проблем.

Основна частина. Закон України «Про вищу освіту» – 
один із перших, спрямованих на втілення реформ у на-
шому суспільстві. Тому, що він системоутворювальний, 
охоп лює всі ланки суспільства й спрямований на поліп-
шення якості людського капіталу, який і має здійснювати 
перетворення країни і суспільства [4].

Закон України «Про вищу освіту» має специфічне 
завдання – підготовку кваліфікаційних фахівців на су-
часному європейському рівні. Для цього створюється На-
ціональне агентство, яке забезпечує якість вищої освіти 
за результатами акредитаційної експертизи та приймає 
рішення про акредитацію чи відмову в акредитації відпо-
відної освітньої програми. 

Новий Закон України «Про вищу освіту» поставив 
нові принципові задачі як перед студентами, так і перед 
викладачами; перед усім науково – викладацьким скла-
дом. 

Основне завдання закону стосується забезпечення 
вищого рівня медичної освіти, досягнення європейських 
стандартів, щоб мати можливість гідно проявити себе на 
ринку праці, в науці та творчості [2 ]. 

Виконання цих завдань можливо при організаційно-
правовому, кадровому, навчально-методичному та мате-
ріально-технічному забезпеченні навчального процесу. А 
для цього необхідно своєчасно запроваджувати сучасні 
методи діагностики та лікування, наукові відкриття у на-
вчальному процесі.

Велике значення для успішної медицини є кадровий 
медичний склад, тобто відбір найбільш кваліфікованих та 
найдосвідчених фахівців. 

Постанова «Національна рамка кваліфікації» вико-
ристовується в багатьох західних країнах. Вона встанов-
лює системний і структурований за компетентностями 
опис кваліфікаційних рівнів. Закон України «Про вищу 
освіту» встановив 9 рівнів « Національної рамки ква-
ліфікацій», які повинні відповідати певним компетент-
ностям. Наприклад, другий (магістерський) рівень ви-

щої освіти відповідає сьомому кваліфікаційному рівню 
«Національної рамки кваліфікацій», передбачає здобуття 
особою поглиблених теоретичних та практичних знань, 
умінь, навичок за обра ною спеціальністю, загальних 
засад методології наукової та професійної діяльності. 
Дев’ятий кваліфікаційний рівень передбачає набуття 
компетентностей з розроблення і впровадження методо-
логії та методики дослідницької роботи, створення нових 
системоутворюючих знань та прогресивних технологій, 
розв’язання важливої наукової або прикладної проблеми, 
яка має загальнонаціо нальне або світове значення [3]. 
Значення «Національної рамки кваліфікацій» полягає в 
використанні підприємцями, лікувальними установами, 
організаціями для ефективного використання медич-
них кадрів. З цією метою «Націо нальна рамка кваліфі-
кацій» розподіляє усіх працівників на таких, які здатні 
адекват но діяти у простих ситуаціях, ситуаціях середньої 
складності, самостійно виконувати складні спеціалізо-
вані навчальні завдання та в інших непередбачуваних 
ситуаціях; та на таких, які не здатні [5]. «Національна 
рамка кваліфікацій» пред’являє багато інших вимог до 
випускників медичних вищих навчальних закладів. Так, 
наприклад, кожен викладач повинен дати характеристику 
випускника: чи здатний він розв’язувати спеціалізовані 
задачі у певній галузі професійної діяльності, у процесі 
навчання, що передбачає застосування певних теорій.

Для використання кваліфікованих фахівців потрібен 
відбір викладачів медичних вузів. А такий відбір можли-
вий при наявності конкурсного обрання. Декілька років 
конкурс майже не запроваджувався. На нього дивились як 
на формальний крок. Але не дивлячись на критичні заува-
ження, конкурсний відбір себе виправдав.

У Законі України « Про вищу освіту» у пункті 11 
ст. 55 передбачено – під час заміщення вакантних посад 
науково-педагогічних працівників – завідувачів кафедр, 
професорів, доцентів, старших викладачів укладенню 
трудового договору (контракту) передує конкурсний від-
бір, порядок проведення якого затверджується Вченою ра-
дою вищого навчального закладу[3]. Асистентів у цьому 
переліку немає. Це пояснюється тим, що асистенти – це 
молоді фахівці і фактично починають оволодівати нави-
чками медичних професій. Конкурсна система приведе до 
стабільності медичних кадрів. 

Закон повинен сприяти підготовки конкурентоспро-
можного медичного персоналу для високотехнологічного 
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та інноваційного розвитку країни, самореалізації особис-
тості, забезпечення потреб суспільства, ринку праці та 
держави у кваліфікованих фахівцях при створенні безпеч-
них умов для навчання та праці. 

Тільки та економічна діяльність чогось варта, яка не 
шкодить здоров’ю. Ми не маємо права перекреслити цю 
тезу, поставивши прибутки понад усе [1].

Висновки: 
1. Закон України «Про вищу освіту» має забезпечити 

якість освіти, підтримувати високий рівень професіона-
лізму і зробити реальні кроки до європеїзації. 

2. Потрібно встановлювати тісний зв’язок різних 
форм навчання з практичною діяльністю.

3. Прискорити запровадження «Національної рамки 
кваліфікацій». 
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досВід ЗабеЗпечення якості підГотоВки ФаХіВЦіВ іЗ ГромадськоГо ЗдороВ’я  
В єВропеЙському реГіоні: уроки для україни

Т. С. Грузєва, Л. І. Галєнко
Національний медичний університет імені О. О. Богомольця

мета роботи – здійснення аналізу міжнародного до-
свіду забезпечення якості та контролю підготовки фахівців 
з громадського здоров’я в країнах Європейського регіону 
ВООЗ (ЄР ВООЗ).

матеріали та методи. Документи ЄРБ ВООЗ, джере-
ла наукової літератури з досліджуваної проблеми за 2010-
2015 роки. Методи: бібліосемантичний, системний підхід  
і структурно-логічний аналіз. 

результати. Впродовж останнього десятиліття в краї-
нах ЄР ВООЗ накопичено досвід формування кадрових 
ресурсів  служб громадського здоров’я (ГЗ) і забезпечення 
якості та контролю підготовки цих фахівців.

З метою сприяння формуванню потенціалу ГЗ, від-
повідно до нових викликів і загроз здоров’ю населення 
на національному та європейському рівнях, підтримки 
належного рівня професіоналізму кадрів з ГЗ, підго-
товки  кращих освітніх стандартів в сфері ГЗ, наукових 
досліджень і практик, європейською спільнотою ство-
рено провідну незалежну організацію – Асоціацію шкіл 
громадської охорони здоров’я в Європейському регіоні 
(ASPHER). Діяльність ASPHER спрямована на посилен-
ня ролі громадської охорони здоров’я в країнах Європи 
шляхом вдосконалення системи освіти і підготовки фа-
хівців з ГЗ на основі:

• підтримки в теоретичному і практичному плані її 
членів – шкіл ГЗ щодо досягнення ними своєї місії освіти, 
професійної підготовки, наукових досліджень і обслуго-
вування;

• розробки моделей освітньої та професійної підго-
товки з ГЗ на всіх академічних і професійних рівнях та 
забезпечення взаємодії освіти і навчання зі здоров’ям на-
селення, системами охорони здоров’я і медичним обслу-
говуванням;

• сприяння структурним процесам обміну на основі 
фактичних даних інноваційних моделей громадської охо-
рони здоров’я та передового досвіду;

• створення коаліцій з іншими програмами, проектами 
і організаціями громадської охорони здоров’я, місія яких 
полягає у всебічному поліпшенні ГЗ, у т.ч. через високі 
стандарти медичної освіти та професійного вдосконален-
ня, підвищення якості кадрових ресурсів громадського 
здоров’я в європейських країнах та забезпечення їх конку-
рентоспроможності в глобальному масштабі.

Європейською спільнотою приділяється велика увага 
питанням акредитації освіти в сфері громадської охорони 
здоров’я  з метою підтримки подальшого поліпшення ста-
ну освіти і професійної підготовки кадрових ресурсів. Ці 
завдання покладено на Агентство з акредитації освіти в 
сфері громадської охорони здоров’я (APHEA), що пред-
ставляє 5 провідних асоціацій в Європейському регіоні: 
ASPHER, асоціацію початковано в  керівників охорони 
здоров’я в Європі (EHMA), Європейський альянс громад-
ського охорони здоров’я (ЕАОЗ), Європейську асоціацію 
громадської охорони здоров’я (EUPHA), Eurohealthnet.

Зміст навчальних програм для підготовки фахівців в 
сфері громадської охорони здоров’я в Європі включає пе-
релік необхідних дисциплін і має гарантувати належний 
рівень їх підготовки згідно з сучасними і всеосяжними 
навчальними програмами. Подальший розвиток кадрових 
ресурсів громадської охорони здоров’я згідно зі стратегі-
єю ВООЗ «Здоров’я-2020» здійснюється з урахуванням 
переліку ключових компетенцій для фахівців, перегля-
нутих Асоціацією шкіл громадського здоров’я у 2011 р. і 
схваленого всіма європейськими країнами.

Висновки. При вирішення актуального завдання – 
підготовки на рівні європейських освітніх вимог кадрових 
ресурсів для служби ГЗ, створення якої започатковано в 
Україні, необхідно враховувати здобутки та досвід країн 
ЄР ВООЗ з формування кадрових ресурсів для служб гро-
мадського здоров’я і забезпечення якості та контролю під-
готовки цих фахівців згідно з ключовими компетенціями, 
визначеними ASPHER.
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Польща є одним з найближчих сусідів України, який входить до складу Європейського Союзу. Тому є актуальним вивчен-
ня досвіду госпітальної фармації у Польщі. Спеціальність госпітального фармацевта існує у Польщі з 2004 р. Відповідно до 
Фармацевтичного закону від 6.09.2006 р. наявність госпітальної аптеки у Польщі є обов’язковою у лікарнях, які мають більше, 
ніж 150 ліжок. Академічний ступінь магістра фармації у Польщі присвоюється після завершення навчання протягом 11 семе-
стрів. Польські госпітальні фармацевти найбільш часто залучені до постачання і виготовлення лікарських засобів та участі у 
медикаментозних та терапевтичних комітетах (Drug and Therapeutic Committees) лікувально-профілактичних закладів. Значна 
частина госпітальних фармацевтів бере участь у моніторингу побічних реакцій, клінічних випробуваннях лікарських засобів. 
Прямі пацієнт-орієнтовані клінічні функції госпітального фармацевта є незначні. Отримані результати досліджень свідчать про 
доцільність введення тем, пов’язаних з госпітальною фармацією, у програми навчальних дисциплін при підготовці та підви-
щенні кваліфікації провізорів на додипломному та післядипломному етапах в Україні у зв’язку з гармонізацією і адаптацією 
освіти до вимог Європейського Союзу.

Poland is one of the closest European Union members to Ukraine. Therefore, it is important to study the experience of hospital 
pharmacy in Poland. Specialty of hospital pharmacist has been existing in Poland since 2004. According to the Pharmaceutical Law of 
09.06.2006 the presence of a hospital pharmacy is compulsory in polish hospitals with more than 150 beds. Academic Master degree 
in pharmacy is awarded in Poland after completing education during 11 semesters. Polish hospital pharmacists most often are involved 
in the supply and compounding medicinal products and are members of Drug and Therapeutic Committees. Also hospital pharmacists 
are involved in monitoring adverse events and clinical trials of medicinal products. Direct patient-oriented clinical activities of hospital 
pharmacist is insignificant. The results of the conducted review of literature data indicate the advisability of introduction of topics related 
to hospital pharmacy into the programs of some subjects of undergraduate and postgraduate studies of pharmacists in the connection 
with the harmonization and adaptation of Ukraine education to the requirements of the European Union.

Вступ. Польща є одним з найближчих сусідів України, 
який входить до складу Європейського Союзу. На прикла-
ді західного сусіда Україна може вивчати досвід впро-
вадження різноманітних перемін та інновацій [1]. Тому 
є актуальним вивчення досвіду госпітальної фармації у 
Польщі. Відповідно до положень Європейської асоціації 
госпітальних фармацевтів метою діяльності госпітальної 
фармації є оптимізація фармакотерапії завдяки співпраці у 
межах мультидисциплінарної команди. Для надання якіс-
ної фармацевтичної допомоги пацієнту діяльність госпі-
тального фармацевта повинна охоплювати як функції клі-
нічного фармацевта, так і традиційні фармацевтичні по-
слуги. Серед останніх є закупівля, зберігання, відпуск та 
виготовлення лікарських засобів (ЛЗ). Згідно з положен-
нями Європейської Асоціації клінічної фармації клініч-
ні фармацевти є відповідальними за виконання функцій, 
пов’язаних зі сприянням раціональному застосуванню ЛЗ 
та виробів медичного призначення (ВМП) [5, 7].

У різних країнах функції фармацевта відрізняються. 
Так, у США порівняно з Європейськими державами фар-
мацевт виконує роль клінічного фармацевта в більшому 
обсязі. В Європі лише 6 % фармацевтів виконують свої 
функції у палаті протягом 50 % робочого часу. У той же 
час 34 % госпітальних фармацевтів США проводить біль-
ше, ніж 8 год у палаті. Функції фармацевта відрізняються і 
в межах Європейського Союзу. У Великобританії, Ірландії 
та Норвегії клінічна фармація є достатньо високо розви-
нутою у порівнянні з країнами Східної Європи [5].

мета нашої роботи – аналіз публікацій стосовно ді-
яльності госпітального фармацевта у Польщі.

основна частина. Спеціальність госпітального фар-
мацевта існує у Польщі з 2004 р. Відповідно до Фармацев-
тичного законодавства наявність госпітальної аптеки є обо-
в’язковою у лікарнях, які мають більше, ніж 150 ліжок [5].

Академічний ступінь магістра фармації у Польщі 
присвоюється після завершення навчання протягом 11 се-
местрів. Програма підготовки магістра фармації у Поль-
щі відповідає вимогам Директиви Європейського Союзу 
2005/36/ЕС і охоплює дисципліни загальної фармації з 
акцентом на комунальній фармації, оскільки більшість 
випускників працює у комунальних аптеках (community 
pharmacies). Останній семестр студенти проводять у ко-
мунальній аптеці під наглядом ліцензованого фармацевта 
для здобуття досвіду практичної роботи. Після закінчення 
4 курсу студенти проходять практику у госпітальній ап-
теці. Серед обов’язкових предметів, які необхідні в про-
фесійній діяльності у госпітальній аптеці, студенти вивча-
ють радіофармацевтичну хімію, пропедевтику онкології 
для фармацевтів, фармакокінетику, фармакотерапію з нау-
ковою інформацією про ліки, токсикологію, гігієну і епі-
деоміологію тощо. Випускник зі ступенем магістра фар-
мації може працювати у госпітальних аптеках для надання 
фармацевтичних послуг без додаткового навчання. Однак, 
щоб стати спеціалізованим госпітальним фармацевтом (a 
Hospital Pharmacist Specialized) або спеціалізованим клі-
нічним фармацевтом (a Clinical Pharmacist Specialized) 
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необхідно пройти додаткове навчання протягом 3 років зі 
здачею державного екзамену. Проте, станом на 2014 р. не 
було вимоги, щоб у лікарні працювали фармацевти саме 
цих спеціалізацій. На думку авторів публікації це вважа-
ється недоліком, який не сприяє розширенню клінічних 
знань фармацевтів [4-6, 8].

На рівні післядипломної освіти у Польщі є три основ-
них напрямки: комунальна, госпітальна і клінічна фарма-
ція. На основі літературних джерел можна зробити висно-
вок, що фармацевт протягом своєї діяльності може мати 
більш, ніж одну спеціалізацію, здобуту на рівні післяди-
пломної освіти [4, 5].

Основними «традиційними» функціями госпітальних 
фармацевтів у Польщі є відпуск ЛЗ та ВМП, замовлення ЛЗ 
зі складів, а також виготовлення ЛЗ для парентерального та 
ентерального харчування, індивідуальних упакувань з до-
бовими дозами ЛЗ для пацієнта (включаючи цитостатики), 
розчинів для перитонеального діалізу та гемодіалізу, роз-
чинів для внутрішньовенного введення, які недоступні на 
ринку або повинні виготовлятися ex tempore. Забезпечення 
пацієнтів ЛЗ розглядається як найпростіша функція фарма-
цевта [5]. Рівень виготовлення ЛЗ в умовах госпітальних ап-
тек становить 85,7 % і є вищий за такий середній показник 
по Європі. Госпітальні фармацевти виконують також чис-
ленні функції клінічного фармацевта: моніторинг побічних 
реакцій, співучасть у клінічних випробуваннях, раціоналі-
зації фармакотерапії, у менеджменті лікарських засобів у 
лікарні [2, 3, 5]. Знач на частина госпітальних фармацевтів є 
консультантами лікарів та медсестер стосовно питань фар-
макотерапії, членами медикаментозних та терапевтичних 
комітетів. Проте, дуже незначна частина госпітальних фар-
мацевтів виконує функції пацієнт-орієнтовані (робота без-
посередньо у лікарняній палаті). Варто зауважити, що лише 
незначна частина лікарень Польщі у штаті має спеціаліста 
«клінічного фармаколога» [5]. 

Висновки. Проведене дослідження свідчить про те, 
що польські госпітальні фармацевти у найбільшій мірі 
виконують функції, пов’язані з постачанням і виготов-
ленням ЛЗ, беруть участь у медикаментозних та терапев-
тичних комітетах лікувально-профілактичних закладів. 
Прямі пацієнт-орієнтовані клінічні функції є незначними, 
що вважається суттєвим недоліком у роботі госпітального 
фармацевта Польщі. Отримані результати досліджень свід-

чать про доцільність введення в Україні тем, пов’язаних із 
госпітальною фармацією, у програми навчальних дисци-
плін при додипломній підготовці спеціалістів та при під-
вищенні кваліфікації провізорів на післядипломному рівні 
на циклах спеціалізації, стажування, тематичного удоско-
налення, а також передатестаційних циклах.
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ФормуВання інноВаЦіЙної культури Викладача

А. М. Дащук, Л. В. Фоміна
Харківський національний медичний університет

Вступ. Однією з умов забезпечення якості та конт-
ролю вищої медичної освіти є формування інноваційної 
культури викладача. Сучасні кардинальні перетворення 
в освіті і суспільстві, зміна соціокультурних пріоритетів 
вимагають від педагога переорієнтації його свідомості на 
гуманістичні цінності, адекватні характеру творчої, інно-
ваційної педагогічної діяльності, яка знайшла своє відо-
браження в розробці і введенні елементів нового змісту 
освіти, нових освітніх технологій, зміцнення зв’язку осві-
ти з наукою, звернення до світового педагогічного досві-
ду. Майбутній спеціаліст – випускник вищої школи постає 
перед необхідністю осмислення сучасних вимог, що вису-
ваються до нього суспільством і державою. Він повинен 

усвідомлювати, що від рівня його інтелекту і культури, 
компетентності та конкурентоспроможності буде прямо 
залежати його професійна кар’єра, а значить, і можливість 
самореалізації. 

Основна частина. Інноваційна педагогічна діяльність, 
пов’язана з відмовою від відомих штампів, стереотипів у 
навчанні, вихованні і розвитку особистості студента, ви-
ходить за рамки чинних нормативів, сприяє створенню 
нових нормативів особистісно-творчої, індивідуальної 
спрямованості діяльності педагога, нових педагогічних 
технологій. При цьому основним принципом інновацій-
ного підходу повинна залишатися гуманітарна сутність 
освіти, спрямованість його на високий професійний, мо-
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ральний та загальнокультурний розвиток особистості. На 
сучасному етапі важливими характеристиками особистос-
ті і діяльності педагога стають загальна, комунікативна та 
інноваційна культура, що забезпечують вихід за межі нор-
мативної діяльності, здатність створювати і передавати 
цінності культури, обумовлювати особистісний розвиток. 
Самореалізація особистості в педагогічній діяльності, ви-
роблення на цій основі індивідуально-творчої педагогіч-
ної системи, постійне прагнення до педагогічного пошуку 
та самовдосконалення складають основні напрями форму-
вання інноваційної культури педагога. 

На нашу думку, забезпечення інноваційної діяльності 
педагогів передбачає дослідження групи питань, вклю-
чаючи виявлення соціокультурних, морально-духовних 
факторів, що детермінують потребу в розширенні інно-
ваційної діяльності і новий соціальний тип особистості 
викладача, здатного до її реалізації. У той же час, нако-
пичений педагогікою і суміжними з нею науками значний 
тео ретичний і фактичний матеріал не дає повного уявлен-
ня про формування інноваційної культури педагога в про-
цесі професійної підготовки у внз, слабо розробляються 
проблеми цілісного навчально-виховного процесу, недо-
статньо розкриваються науково обґрунтовані шляхи фор-
мування інноваційної культури педагога. 

Для того щоб процес формування інноваційної куль-
тури здійснювалося ефективно, необхідно враховувати, що 
гармонійним даний процес може бути тільки за умови мо-
делювання даного процесу у ході професійної підготовки 
викладачів, оскільки саме моделювання самопідготовки, 
а потім і реалізація педагогічної технології робить процес 
формування інноваційної культури педагога цілком орга-
нізовуваним, керованим, з передбачуваними позитивними 
результатами. 

Інноваційну діяльність педагога розуміємо як ціле-
спрямовану педагогічну діяльність, засновану на осмис-
ленні (рефлексії) свого власного практичного педагогіч-
ного досвіду за допомогою порівняння і вивчення, зміни і 
розвитку навчально-виховного процесу з метою досягнен-
ня вищих результатів, одержання нового знання, якісно ін-
шої педагогічної практики. В основі реального здійснення 
інноваційної діяльності педагога лежать вміння побудови 
концептуальної основи педагогічного нововведення, що 
включають діагностику, прогнозування, розробку програ-

ми експерименту, аналіз її здійснення, діяльнісну реаліза-
цію інноваційної програми, відстеження ходу і результату 
впровадження, корекцію і рефлексію інноваційних дій. 
Необхідною умовою успішної реалізації інноваційної ді-
яльності педагога є вміння приймати інноваційне рішен-
ня, йти на певний ризик, успішно вирішувати конфліктні 
ситуації, що виникають при реалізації нововведення, зні-
мати інноваційні бар’єри. 

Висновки. Педагог, готовий до інноваційної діяль-
ності, що володіє високим рівнем сформованості іннова-
ційної культури, повинен володіти такими особистісними 
і професійними характеристиками: стійким інтересом до 
технологічних інновацій, мотивацією творчої активності, 
самовдосконалення та самореалізації у професійній ді-
яльності, подолання труднощів в інноваційній діяльності, 
цінностями професійного самовираження в інноваційній 
діяльності, психологічної установки на інноваційну діяль-
ність; знаннями про інноваційних технологіях, розумін-
ням цілей інноваційної діяльності, усвідомленням, здат-
ністю до критичного аналізу власної інноваційної діяль-
ності, критичністю мислення, адекватністю професійної 
самооцінки; високим рівнем розвитку здатності бачити 
індивідуально-типологічні особливості студентів і вибудо-
вувати інноваційні програми відповідно до особливостей 
кожного; здатністю до вирішення складних проблем засо-
бами інноваційної діяльності, інноваційних технологій, 
розробки і впровадження інноваційних технологій і про-
грам у практику роботи навчального закладу; здатністю 
до пошуку та оцінки інновацій, розробки, впровадження 
та використання інноваційних технологій у педагогічній 
роботі; зміною стратегії власної професійної діяльності 
відповідно до соціокультурних вимог; здатністю до осо-
бистісного і професійного зростання. 
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модерніЗаЦія медичної осВіти канади: практичниЙ досВід
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Вступ. Важливою складовою вітчизняної освітньої 
системи є вища медична освіта, спрямована на якісне від-
творення кадрового потенціалу в галузі охорони здоров’я 
України та зміцнення і збереження здоров’я нації. В умовах 
модернізації освітньої галузі важливо переглянути законо-
мірності розвитку медичної освіти. Стратегічні напрями ре-
організації вітчизняної системи вищої медичної освіти ви-
значаються як внутрішньодержавними процесами, так і тен-
денціями загальносвітового розвитку, а відтак передбачають 
приведення її структури, змісту та якості у відповідність і 

до державних потреб та вимог системи охорони здоров’я, і 
до міжнародних стандартів. Модернізація Україною наявної 
системи охорони здоров’я є складною і суперечливою. Про-
тягом останнього часу вона зазнає суттєвих змін, зумовле-
них як внутрішніми, так і зовнішніми чинниками. 

основна частина. Важливим джерелом визначення 
сучасної стратегії розвитку медичної освіти в Україні є 
аналіз світового досвіду професійної підготовки лікарів. 
У цьому аспекті значний науковий та практичний інтерес 
становить теоретико-практичний досвід в цій галузі країн 
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світу, зокрема Канади, система вищої медичної освіти якої 
протягом другої половини ХІХ –ХХI ст. зазнала радикаль-
них якісних змін. 

Вивчення навчальних планів вищих медичних закла-
дів Канади дає підстави констатувати, що структуризація 
навчально-методичного процесу в системі вищої медичної 
освіти у досліджуваний період спрямована на здійснення 
рішучого повороту від знаннєво-центричної до компетент-
нісної моделі навчання, що, у свою чергу, призводить до 
зміни інформаційно-накопичувальної методології освіт-
нього процесу на діяльнісну. В основі цих процесів лежать 
такі підходи: компетентнісний, спрямований на форму-
вання науково-теоретичної, професійно-практичної, осо-
бистісної готовності випускника до практичної діяльнос-
ті в системі охорони здоров’я на після дипломному етапі 
навчання; топографічно-функціональний та патологічно-
описовий, які передбачають використання опису органів, 
систем, функцій людського організму та їх можливих 
патологій як основи систематичного структурування ме-
дичних знань; проблемно-методичний, який з огляду на 
швидкі темпи оновлення і збагачення медичних знань 

акцентує увагу на формуванні навичок самонавчання та 
самодіяльності.

Висновки. На основі порівняльного аналізу сучасного 
стану і стратегій розбудови системи вищої медичної осві-
ти Канади та України визначено можливості удосконален-
ня вітчизняної системи підготовки медичних кадрів, зо-
крема: використання в освітньому процесі інтерактивних 
освітніх технологій, проблемно-орієнтованого навчання, 
що виправдали себе у системі вищої медичної освіти Ка-
нади як дієві засоби активізації навчально-пізнавальної ді-
яльності студентів та розвитку вмінь вчитися.
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Проаналізовано стан екологічної освіти в Україні як базової передумови сталого розвитку суспільства. Відзначено недо-
ліки в програмах екологічних дисциплін та рекомендовано шляхи їх удосконалення.

The state of ecologic education in Ukraine is analyzed, as the basic precondition of stable development. Disadvantages in programs 
of ecologic disciplines are marked and ways of their improvement are recommended.

Вступ. Поняття сталого розвитку вперше було сфор-
мульовано в 1987 р. у доповіді Міжнародної (Світової) 
Комісії з навколишнього середовища та розвитку, відомої 
як Комісія Брунтланд. У подальшому ідеї сталого розвит-
ку були розвинуті на конференції ООН «Навколишнє се-
редовище і розвиток» в Ріо-де-Жанейро (1992 р.). Головні 
принципи і механізми сталого розвитку сформульовано в 
«Порядку денному на 21 століття» [4]. Проблеми освіти 
в сталому розвитку послідовно розглядались і удоскона-
лювались на міжнародних конференціях і нарадах (Йога-
несбург, 2002 р.; Київ, 2003 р.; Женева, 2004 р.; Вільнюс, 
2005 р.). 

Велика роль в оволодінні світоглядом сталого розвит-
ку належить основам освітнього процесу – університетам, 
у яких безумовним пріоритетом є екологічна освіта. Саме 
в медичних університетах готують фахівців із сучасним 
екологічним мисленням, здатних приймати відповідальні 
рішення [1].

основна частина. Метою дослідження було вивчення 
ролі екологічної складової медичної освіти у забезпеченні 
сталого розвитку суспільства. 

Літературні дані свідчать, що нині понад 2,5 млрд. лю-
дей страждає на захворювання, пов’язані з забрудненням 
довкілля. За даними ОБСЄ, Україна посідає одне з перших 
місць у світі за рівнем споживання природних ресурсів на 
одиницю ВВП, має найбільші у світі обсяги промислових 
відходів на душу населення, тому чистої території збе-
реглося лише 6 %. Кризовий стан довкілля та здоров’я на-
селення свідчить про низький екологічно-освітній рівень 
сучасного суспільства [3,5].

В Україні були розроблені концептуальні основи еко-
логічної освіти, які ґрунтуються на основних положеннях 
Міжнародної стратегії дій у галузі освіти й підготовки 
кадрів з питань навколишнього середовища. Екологічна 
освіта має загальнообов’язковий характер, але існує бага-
то невирішених проблем. Так в університетах країни були 
введені нові навчальні дисципліни: «Управління соці-
альною та екологічною безпекою» (магістри за спеціаль-
ністю «Адміністративний менеджмент»), «Соціальна та 
екологічна безпека діяльності» (магістри за спеціальніс-
тю «Педагогіка вищої школи»), «Санітарно-гігієнічна екс-
пертиза» (магістри за спеціальністю «Лабораторна діаг-



100

ностика»). До цього переліку відноситься і дисципліна 
«Безпека життєдіяльності», яка викладається на кафедрі 
військової медицини. Метою цих дисциплін є формування 
системних уявлень, теоретичних знань і практичних нави-
чок щодо ефективного управління безпекою діяльності в 
соціальній та економічній сферах; формування знань про 
джерела потенційних небезпек у середовищі життєдіяль-
ності та планування профілактичних заходів; збереження 
й захист здоров’я людей шляхом виявлення, попереджен-
ня, зменшення та усунення шкідливого впливу факторів 
довкілля.

За останні 3 роки спостерігається тенденція зменшен-
ня кількості годин на вивчення таких дисциплін, як «Гігіє-
на та екологія», «Нутриціологія», «Гігієнічна лабораторна 
діагностика», які є базовими предметами з вивчення гігіє-
ни та екології. Також недостатньо розроблено екологічний 
розділ програми дисциплін «Соціальна та екологічна без-
пека діяльності» та «Управління соціальною та екологіч-
ною безпекою». 

Таким чином, освітні програми є недосконалими, у 
них майже відсутні питання епідеміології, клініки, діаг-
ностики, шляхи профілактики екологічно обумовлених за-
хворювань та постійно скорочуються години на противагу 
Концепції сталого розвитку. Це пояснює необхідність за-
ходів з удосконалення цього напрямку формування сучас-
ного фахівця гуманітарного профілю, а саме:

– передбачати у програмах з клінічної лабораторної 
діагностики та гігієнічної лабораторної діагностики ви-
вчення методик з біомоніторингу шкідливих речовин у 
біоматеріалах людини та в навколишньому середовищі;

– включити вивчення питань епідеміології, клініки, 
діагностики екологічно обумовлених захворювань в еко-
логічні освітні програми медичних університетів, у яких 
ведеться підготовка бакалаврів, магістрів, спеціалістів, 
післядипломна підготовка;

– подальший розвиток повинні отримати такі напрям-
ки, як екогенетика, екологічна імунологія та імунотокси-

кологія, екологічні проблеми вагітних та новонароджених, 
екологія харчування дітей [2].

Висновки: 
1. З метою сталого розвитку в Україні розроблено кон-

цептуальні основи екологічної освіти, які ґрунтуються на 
положеннях міжнародної стратегії дій у галузі освіти і під-
готовки кадрів з питань навколишнього середовища.

2. В медичних навчальних закладах впроваджено нові 
навчальні дисципліни з питань екології, але подальшого 
удосконалення потребують освітні програми підготовки 
бакалаврів, магістрів, спеціалістів та лікарів-інтернів. Су-
часний розвиток повинні отримати такі напрямки, як еко-
логічно обумовлені захворювання, екологія харчування, 
екогенетика, тощо.
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доЦільність Викладання ФармаЦеВтичної біоХімії для підГотоВки ФармаЦеВтіВ

А. Л. Загайко, В. П. Филимоненко, Г. Б. Кравченко
Національний фармацевтичний університет

Розуміння молекулярних основ життя дуже важливе 
для професійної діяльності фармацевтів, оскільки надає 
знання, необхідні для вирішення завдань фармації. Тому 
біохімія – є одна з базових медико-біологічних дисциплін 
у фармацевтичному навчальному закладі, що направлена 
на формування знань про хімічний склад та метаболічні 
механізми життєдіяльності живих організмів [3]. Особли-
ве місце у структурі програми «Біологічної хімії» для осві-
ти фармацевта належить темі «Фармацевтична біохімія» 
[2, 4]. Фармацевтична біохімія вивчає сукупність проце-
сів, які відбуваються з лікарською речовиною від її над-
ходження в організм до виведення з нього, тобто всмок-
тування, транспорт, розподіл між органами та тканинами, 
внутрішньоклітинний метаболізм та виведення. Значна 
увага приділяється основним шляхам трансформації лі-
карських ксенобіотиків. Їх інактивації або зміни активнос-
ті під дією ферментних систем організму. Окремо розгля-

даються дві фази перетворення лікарських речовин (фаза 
модифікації та фаза кон’югації): види реакцій, локалізація 
у клітині та організмі, вплив на структуру та властивості 
ксенобіотиків. Поглиблюються знання про ферменти, що 
задіяні у метаболізмі лікарських речовин. Обговорюються 
напрямки змін фізико-хімічних властивостей та фармако-
логічної активності метаболітів лікарських речовин, які 
утворюються після трансформації. Розглядаються факто-
ри, що впливають на швидкість та результат метаболізму 
лікарських засобів. Таким чином, фармацевтична біохімія 
надає знання про механізми перетворення ліків в умовах 
живого організму та є фундаментом для вивчення техно-
логії ліків, фармакогнозії, фармакології, фармацевтичної 
та токсикологічної хімії. В багатьох закордонних вишах 
фармацевтична біохімія викладається як самостійна про-
фесійно орієнтована дисципліна зі значною кількістю кре-
дитів [1]. На даний час в курс «Біологічної хімії» включе-
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ний окремий розділ «Принципи фармацевтичної біохімії. 
Біохімічна трансформація лікарських речовин в організмі» 
[6]. Нажаль, ліміт часу не дає можливість повною мірою 
представити фармацевтичну біохімію в типовій програмі 
підготовки провізора. Однак, студенти виявляють неаби-
який інтерес до вивчення аспектів трансформації ліків, 
готують доповіді, запитання, але відведеного часу не ви-
стачає для детального розглядання зазначених питань, тим 
паче для докладних виступів студентів. 

Зміни в чинному законодавстві, а саме прийняття но-
вого закону «Про освіту» надають нові можливості для 
подальшого поліпшення підготовки сучасного спеціаліс-
та [5]. Законом передбачене збільшення об’єму вибірко-
вих дисциплін до 25 % від загальних годин навчання. Це 
надає можливість введення окремого вибіркового курсу з 
фармацевтичної біохімії, що є затребуваним та вкрай акту-
альним. Доцільно розглядати фармацевтичну біохімію як 
предмет після вивчення загального курсу біохімії (розді-
лів статичної біохімії, біоенергетики та обміну речовин).
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УДК 378.1
ЗабеЗпечення якості медичної осВіти В контексті єВропеЙськоГо досВіду

О. О. Закордонець, К. Є. Качан, О. В. Савичук
Національний медичний університет імені О. О. Богомольця

Вступ. Реформи, які здійснюються в сфері вищої 
освіти сьогодні, а також дискусії, які супроводжують дані 
реформи, стосуються, в першу чергу, посилення спів-
праці державних органів (Міністерства освіти і науки та 
Міністерства охорони здоров’я) з вищими навчальними 
закладами на принципах автономії вищих навчальних за-
кладів, поєднання медичної освіти з наукою та практикою 
медицини з метою підготовки конкурентоспроможного 
фахівця-медика для високотехнологічного та інновацій-
ного розвитку країни, самореалізації особистості, забезпе-
чення потреб суспільства та ринку праці у кваліфікованих 
фахівцях.

Процеси, які проходять наразі в системі вищої освіти, 
пов’язані з приєднанням України до Болонського проце-
су, внаслідок чого наша країна взяла на себе зобов’язання 
проводити роботу з приведення якості національної освіти 
у відповідність до європейських стандартів. В цьому ас-
пекті актуально звернути увагу на комплексування медич-
них освітніх закладів з науково-дослідними медичними 
установами, для чого слід розробити та заключити угоди 
щодо співпраці з науково-дослідними медичними устано-
вами Національної академії медичних наук України, що 
дозволить знайомити студентів з новими досягненнями в 
галузі теорії і практики медицини. А це, в свою чергу, буде 
мати значний ефект для відбору успішних студентів для 
роботи в цих установах.

основна частина. Забезпечення якості освіти є од-
нією з найважливіших складових при формуванні зони 
європейської освіти і однією з головних умов сумісності, 
привабливості, мобільності, довіри та мотивації студентів 
в єдиній системі європейської вищої освіти. 

Незалежний контроль вищих учбових закладів на від-
повідність принципам Болонської системи здійснює Євро-
пейська асоціація гарантії якості у вищій освіті (ENQA), 
яка була утворена у 2000 році. В її основі були проект “Єв-

ропейський пілотний проект по оцінці якості вищої осві-
ти” (1994-1995 рр.), матеріали Рекомендацій Єврокомісії 
(від 24 вересня 1998 р.) з європейського співробітництва у 
питаннях гарантії якості у вищій освіті й текст Болонської 
декларації 1999 року [2].

На відміну від акредитації освітніх установ в США, 
де існує єдина система інституційної оцінки діяльності 
вишів, в кожній європейській країні існують свої підходи 
до забезпечення й оцінки якості вищої освіти. Протягом 
тривалого часу в країнах Європи сформувались дві моделі 
якості освіти: “англійська”, яка ґрунтується на внутрішній 
самооцінці академічної спільноти, і “французька”, що ба-
зується на зовнішній оцінці ВНЗ, і виходить з оцінки його 
відповідальності перед суспільством. 

Але, окрім цих історичних моделей оцінки якості 
освіти, в умовах спільного ринку і інтернаціоналізації 
вищої освіти на сьогодні виділяють наступні спеціальні 
інструменти та заходи моніторингу, що здійснюються як 
національними, так і міжнародними агентствами:

по-перше, внутрішнє та зовнішнє оцінювання (яке по-
лягає у «вимірюванні» досягнень по відношенню до ста-
лих критеріїв);

по-друге, акредитація (публічне визнання цінності по 
відношенню до зовнішніх критеріїв);

по-третє, аудит (незалежна зовнішня оцінка відповід-
ності системи оголошеним цілям та меті);

по-четверте, бенчмаркінг (порівняння освітніх уста-
нов за ресурсами, процесами та їх результатами).

Проте, у вишах медичного профілю існує особлива 
специфіка, яка відсутня в освітній установі будь-якого 
іншого профілю і яка полягає в переході від вивчення 
фундаментальних дисциплін медико-теоретичного циклу 
до вивчення клінічних дисциплін і проходженню багато-
разових клінічних практик. Без клінічної практики якісна 
медична освіта неможлива і це необхідно враховувати при 
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розробці системи забезпечення якості освіти. І проводити 
аналіз забезпечення якості освіти необхідно також врахо-
вуючи дані обставини. 

Європейські стандарти і рекомендації стосовно якості 
освіти базуються на тому, що якісна освіта буде забезпечена 
лише тоді, коли окрім моніторингу будуть вживатися захо-
ди на покращення всіх компонентів отримання освіти [3].

Отже, враховуючи європейський досвід для забез-
печення якості вищої медичної освіти необхідно з вико-
ристанням вищезазначених інструментів та засобів моні-
торингу проводити заходи щодо внутрішнього та зовніш-
нього забезпечення якості медичної освіти.

Якісна вища медична освіта має бути обов’язком всіх: 
викладачів, студентів, адміністраторів і керівництва уста-
нови. І для її забезпечення необхідна робота всіх ланок за 
для досягнення спільної мети.

Вищі навчальні медичні заклади мають уніфікува-
ти стандарти забезпечення якості навчальних програм та 
індивідуальних планів підготовки фахівців-медиків на 
якісно високому рівні, що в подальшому призведе до під-
вищених вимог до фахівців медичної практики, а також 
розробити і втілювати стратегію постійного підвищення 
якості. Політика підготовки фахівця-медика, а разом з тим 
і стратегія та методи реалізації цієї політики мають бути 
відомими для бажаючих присвятити себе медико-клінічній 
діяльності, а також для адміністраторів та професорсько-
викладацького складу вишів і інших зацікавлених сторін у 
процесі забезпечення якості.

Оскільки якість освітнього процесу та підготовки май-
бутніх фахівців залежить від професійно-особистісних ха-
рактеристик професорсько-викладацького складу, останні 
мають здійснювати постійний фаховий ріст, що в свою 
чергу повинно спонукатись в першу чергу державою, а 
також, згідно з принципами автономії вищих навчальних 
медичних закладів та вимогами Болонського процесу до 
якості вищої медичної освіти, стимулюватись кожним 
окремим вищим навчальним медичним закладом.

Якість матеріальних ресурсів, технологій, якими ко-
ристуються під час навчання, а також інфраструктури 
навчального закладу безпосередньо впливає на якість фа-
хової підготовки майбутніх лікарів. А враховуючи темпи 
оновлення медичних знань та технологій, необхідно по-
стійно покращувати матеріальні ресурси та якість кад-
рового потенціалу професорсько-викладацького складу. 
Тобто, якість медичної освіти повинна гарантуватися на-
явними ресурсами, які мають бути достатніми і відпові-
дати змісту тих програм, які пропонує вищий навчальний 
медичний заклад.

В процесі навчання необхідно враховувати періодич-
ний перегляд та моніторинг навчальних програм та ро-
бочих планів з огляду на постійний розвиток знань і тех-
нологій. Тобто, навчальні заклади повинні збирати, ана-
лізувати та використовувати відповідну інформацію для 
ефективного управління своїми навчальними програмами 
та іншою діяльністю. 

Публічність вищих навчальних закладів сприятиме 
поширенню неупередженої і об’єктивної інформації про 
політику, навчальні програми і кваліфікації, які пропону-
ються даним закладом освіти.

Окрім цього, в процесі навчання майбутнього лікаря, 
враховуючи комплексування медичних освітніх закладів з 
науково-дослідними медичними установами Національ-
ної академії медичних наук України, необхідно постійно 

посилювати процес інтеграції навчального процесу з ви-
користанням клінічних баз науково-дослідних закладів та 
кращих лікувально-профілактичних установ.

Оцінювання студентів в процесі засвоєння знань має 
бути послідовним і з використанням оприлюднених кри-
теріїв, правил і процедур та враховувати також результати 
постійного моніторингу. Так, останнім часом в процесі на-
вчання студенти стали орієнтуватися не на засвоєння знань 
з тієї чи іншої дисципліни з подальшим їх узагальненням, 
а на складання тестових завдань і підсумкових модульних 
контролів як остаточної форми контролю [1, с.72]. На наш 
погляд оцінювання якості підготовки студента необхідно 
здійснювати шляхом перевірки його знань в клінічних 
умовах біля ліжка хворого, а не лише шляхом тестування. 
Це дозволить виявити не тільки позитивні сторони підго-
товки студента, а і покаже рівень педагогічної діяльності 
професорсько-викладацького складу вишів. Думається, 
що слід використовувати різного роду методи та шляхи 
навчання студентів теорії та практиці медицини із вико-
ристанням кращого досвіду відомих вчених та професорів 
медичних навчальних закладів. При цьому особистість 
кваліфікованих викладачів має велике значення для фор-
мування моральних якостей лікаря-медика та запозичення 
досвіду старших товаришів і подальшого його збагачення 
в своїй практиці. Таким чином, на наш погляд, якість під-
готовки та становлення фахівця-медика вимагає реогра-
нізації існуючої кредитно-модульної системи підготовки 
лікарів із врахуванням традицій та класичних методів і 
форм (лекцій, семінарів, практичних занять, колоквіумів, 
протоколів обстежень хворих та аналізу протікання хворо-
би біля ліжка хворого), а кредитно-модульна система може 
бути використана в якості елемента в загальній підготовці 
фахівця-медика. Отже, вважаємо, що поряд з існуючими 
модулями все ж таки варто повернутися до іспиту, як до 
узагальнюючої форми контролю вивчення тієї чи іншої 
дисципліни.

Висновки:
1. Європейські стандарти і рекомендації стосовно 

якості освіти базуються на тому, що якісна освіта буде за-
безпечена лише тоді, коли окрім моніторингу будуть вжи-
ватися заходи на покращення всіх компонентів отримання 
освіти.

2. Політика підготовки фахівця-медика, а разом з тим 
і стратегія та методи реалізації цієї політики мають бути 
відомими для широкого загалу.

3. Необхідна уніфікація стандартів забезпечення якос-
ті навчальних програм та індивідуальних планів підготов-
ки фахівців-медиків на якісно високому рівні.

4. Постійний фаховий ріст професорсько-
викладацького складу має спонукатись не лише дер-
жавою, а також, згідно з принципами автономії вищих 
навчальних медичних закла дів та вимогами Болонсько-
го процесу до якості вищої медичної освіти, стимулю-
ватись кожним окремим вищим навчальним медичним 
закладом.

5. Якість медичної освіти повинна гарантуватися на-
явними ресурсами, які мають бути достатніми і відпові-
дати змісту тих програм, які пропонує вищий навчальний 
медичний заклад.

6. В процесі навчання майбутнього лікаря необхідно 
постійно посилювати процес інтеграції навчального про-
цесу з використанням клінічних баз науково-дослідних за-
кладів та кращих лікувально-профілактичних установ.
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7. Якість підготовки та становлення фахівця-медика 
вимагає реогранізації існуючої кредитно-модульної 
системи підготовки лікарів із врахуванням традицій та 
класичних методів і форм (лекцій, семінарів, практич-
них занять, колоквіумів, протоколів обстежень хворих 
та аналізу протікання хвороби біля ліжка хворого), а 
кредитно-модульна система може бути використана в 
якості елемента в загальній підготовці фахівця-медика. 
Таким чином, вважаємо, що поряд з існуючими модуля-
ми все ж таки варто повернутися до іспиту, як до уза-
гальнюючої форми контролю вивчення тієї чи іншої 
дисципліни.
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моральність – наЙВажлиВіШа осноВа лікарської та педаГоГічної діяльності 

Ю. М. Казаков, Є. Є. Петров, Ю. Г. Бурмак, С. І. Треумова
Вищий державний навчальний заклад України “Українська медична стоматологічна академія”

Вступ. Певні моральні вимоги до людей вимагає кож-
на професія, створюючи особливі моральні проблеми. 
Однак, одні професії не потребують суттєвих коректив 
звичайних норм та правил людської поведінки, а інші – 
наполегливо потребують цього. Професійна мораль кон-
кретизує загальні моральні норми і оцінки, які визначають 
відношення людини до свого професійного обов’язку, а 
опосередковано – до людей, з якими вона взаємодіє від-
повідно до своєї професії, і до суспільства в цілому. Її 
змістом є, передусім, відповідні моральні кодекси – зводи 
моральних норм і правил, що необхідно виконувати. Вони 
приписують певний тип відношень між людьми, які ра-
хуються оптимальними з точки зору виконання людиною 
своїх професійних обов’язків[1].

основна частина. Оскільки мораль постає найваж-
ливішим елементом людської діяльності, сама діяльність 
людей у всьому її різноманітті і специфічності не може не 
накладати відбиток і на специфіку моральної регуляції. Іс-
нують певні види людської діяльності, де пред’являються 
надто високі моральні вимоги до людей, що професійно 
нею займаються. Це стосується тих видів діяльності, які 
здатні породжувати дуже гострі моральні колізії, що при 
інших видах діяльності виникають лише епізодично. Ці 
колізії мають місце, насамперед, там, де вирішуються пи-
тання життя, здоров’я, свободи, честі та гідності людини, 
де моральні якості спеціаліста набувають вирішального 
значення, де доля одного може значною мірою залежить 
від моральної здатності іншого. Більше того, в деяких про-
фесіях навіть сама професійна здатність спеціаліста сут-
тєво залежить від його моральних якостей. Це, передусім, 
стосується роботи лікаря і педагога (але не тільки). Саме в 
цих сферах діяльності особливо великою є залежність од-
нієї людини від іншої, і результати професійної діяльності 

одного можуть мати значення для іншого. До представни-
ків названих професій суспільство пред’являє підвищені 
моральні вимоги не з причини їхньої масовості, а тому, 
що їхня діяльність пов’язана безпосередньо з людьми та 
їхніми інтересами [2]. Головною ознакою цих професій є 
можливість «вторгнення» в духовний світ людини, в його 
долю, що і породжує особливі моральні колізії, які тягнуть 
за собою зміни субординації моральних вимог. Для регуля-
ції цих колізій окрім загальнолюдських моральних вимог 
потрібні ще й додаткові спонукання у вигляді підвищених 
моральних вимог [3]. В трудовій діяльності лікаря, педагога 
(та і керівника будь-якого рівня), більш ніж в якійсь іншій 
діяльності, суспільство приймає до уваги не тільки рівень 
освіти, обсяг спеціальних знань, вмінь, навичок, але й мо-
ральні якості робітника, під якими розуміють стійкі прояви 
моральної свідомості у поведінці та вчинках.

Висновки. Таким чином, моральність є надзвичайно 
важливою складовою лікарської та педагогічної діяльнос-
ті. І про це слід особливо пам’ятати викладачам вищих 
медичних навчальних закладів (які є лікарями та/або пе-
дагогами), прищеплюючи відповідні знання майбутнім 
цілителям душі і тіла. 
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CREDIT TRANSFER SYSTEM: ORGANIZATIONAL AND METHODICAL ASPECTS  
OF THE PREGRADUATION TRAINING OF DOCTORS IN ACCORDANCE wITH THE LAw OF UkRAINE 

«аBOUT HIGHER EDUCATION»

V. O. Korobchanskiy, M. P. Vorontsov, Yu. K. Rezunenko, O. І. Gerasimenko, І. O. Dyachenko

Kharkiv National Medical University
Послідовно аналізуються методологічні аспекти навчально-виховного процесу додипломної фахової підготовки лікарів з 

урахуванням міжнародних програм і закону України «Про вищу освіту».
Methodological aspects of the educational process in pregraduation training of doctors in accordance with international programs 

and the Law of Ukraine «On Higher Education» are consistently analyzed.

Вступ. Розвиток та реформування національної сис-
теми охорони здоров’я України потребує інноваційного 
розвитку медичної науки і удосконалення системи підго-
товки медико-санітарних працівників, здатних успішно 
виконувати усі практичні питання стосовно охорони інди-
відуального, сімейного та популяційного здоров’я. Одним 
з головних завдань вищої медичної освіти є збереження і 
розвиток традицій і досвіду української медичної школи, 
детальне ознайомлення майбутніх лікарів з досягненнями 
української та світової медичної науки стосовно надання 
якісної медичної допомоги населенню; системне викорис-
тання телекомунікаційних та інформаційних технологій 
сучасної медицини у навчально-виховному процесі з ура-
хуванням положень Європейської кредитно-трансферної 
системи.

основна частина. Сучасна концепція розвитку сис-
теми охорони здоров’я України визначає освітнє завдання 
першорядної важливості-підготовку висококваліфікова-
ного лікаря здатного самостійно вирішувати усі життєво 
важливі проблеми охорони здоров’я населення і надан-
ня якісної медичної допомоги в аспекті профілактики, 
діагностики, лікування, медичної реабілітації. Важливим 
пріоритетом удосконалення додипломної підготовки ліка-
рів є наближення вищої медичної освіти України до між-
народних стандартів, забезпечення високого теоретичного 
і практичного рівня професійно-орієнтованої підготов-
ки медичних працівників і входження до Європейського 
освітнього простору.

Базові освітні пріоритети стосовно забезпечення ви-
сокого рівня навчально-виховного процесу у ВНЗ послі-
довно визначає Закон України «Про вищу освіту», у якому 
підкреслюється, що кредитно-трансферна система (ECTS) 
використовується в Європейському просторі вищої освіти 
з метою надання, визнання, підтвердження кваліфікації і 
сприяє академічній мобільності здобувачів вищої освіти. 
Якість вищої освіти характеризує рівень фахових компе-
тенцій особи. Компетентність – це динамічна комбінація 
знань, умінь і практичних навичок, способів мислення, 
здатність особи успішно здійснювати професійну діяль-
ність [1].

Кінцевим результатом вищої медичної освіти є систе-
ма професійних загальних і компетенцій лікаря. До них 

віднесені: базові загальні знання, базові знання з професії, 
уміння організовувати власну діяльність, здатність вирі-
шувати практичні проблеми охорони здоров’я. Принципо-
ве значення мають також компетенції лікаря, що характе-
ризують колегіальні стосунки, уміння працювати в групах, 
брати на себе соціальні та етичні зобов’язання, здатність та 
навички міжособистісного спілкування [2]. З урахуванням 
положень кредитно-трансферної системи фахова підготов-
ка лікарів передбачає наступні організаційно-методичні 
принципи: програма додипломної підготовки лікаря має 
включати два розділи - базові і клінічні науки, що мають 
бути інтегровані між собою; усі базові науки мають бути 
медико-орієнтовані і повністю адаптовані до потреб клі-
нічної підготовки; збільшення частини клінічного навчан-
ня біля ліжка хворого за рахунок збільшення спілкування 
між студентами і пацієнтами; створення умов для активної 
участі студентів у навчальному процесі; збільшення обся-
гу контрольованої самостійної роботи студентів; чітка орі-
єнтація на кінцеві цілі навчання. На практичну клінічну 
підготовку на основі ОКХ Стандарту [3].

Ці актуальні питання системно визначає наказ МОЗ 
України «Про заходи щодо реалізації положень Болонської 
декларації в системі вищої медичної та фармацевтичної 
освіти», що забезпечують підвищення рівня професійної 
компетентності лікаря [4].

У комплексної міжнародної програмі ВООЗ «Здоров’я-
21» підкреслюється, що в процесі підготовки лікарів необ-
хідно забезпечити умови, щоб медико-санітарні працівни-
ки придбали усі необхідні знання , навички та уміння з 
питань захисту та охорони здоров’я. Медичні працівники 
зобов’язані виконувати усі функції суспільної охорони 
здоров’я на положеннях ВООЗ, у яких увага акцентується 
на зміцненні здоров’я та якості медико-санітарної допо-
моги [5]. 

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» 
освітній процес – це інтелектуальна, творча діяльність 
у сфері вищої освіти, що провадиться через систему 
науково-методичних і педагогічних заходів та спрямова-
на на передачу, засвоєння, примноження і використання 
знань, умінь та інших компетентностей.

Базова фахова додипломна підготовка лікарів перед-
бачає наступні обов’язкові методичні аспекти доклінічної 
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та клінічної програм: бути достатньо універсальною, мати 
необхідну практично-орієнтовано широту, що дає мож-
ливість випускникові ВМНЗ успішно адаптуватись до лі-
карської діяльності в умовах ринкової економіки; мати ці-
льову практичну спрямованість і забезпечити опанування 
студентами основним арсеналом методів і форм лікарської 
роботи, лікувально-діагностичних технологій на осно-
ві принципів доказової медицини. Діяльністний підхід – 
найбільш ефективна форма начально-виховного процесу і 
досягнення кінцевих цілей нав чання, набуття необхідного 
професійного лікарського досвіду відповідно до ОКХ. З 
урахуванням специфіки фахової діяльності лікарів, під 
час занять біля ліжка хворого, необхідно обов’язкове фор-
мування у студентів розуміння і навичок колегіально пра-
цювати в колективі під час надання медичної допомоги, 
тому що усі види медичних втручань мають колективний 
характер.

Підчас практичного навчання обов’язково поєднання 
освітніх та виховних цілей кожного заняття стосовно фор-
мування у студентів на конкретних практичних прикладах 
морально-етичних, правових, деонтологічних принципів 
лікарської діяльності, виконання вимог «Клятви лікаря 
України», «Етичного кодексу лікаря України» під час ви-
конання лікувально-діагностичних програм.

В усіх розділах доклінічної та клінічної підготовки 
має системно забез печуватись обов’язкова єдність про-
фесійного навчання та виховання майбутнього лікаря. 
Ви пускники ВМНЗ повинні отримати не тільки глибоку 
фахову підготовку, але також засвоїти високі моральні 
якості.

Студенти повинні знати «Етичний Кодекс лікаря 
Украї ни», що визначає обов’язкові нормативно-правові 
положення стосовно захисту прав, здоров’я, життя та 
гідності людини. Професійна діяльність кожного лікаря 
має бути спрямована на їх збереження і вимагає гуман-
ного ставлення до людей, милосердя, порядності і спра-
ведливості. Вимоги Етичного Кодексу треба виконувати 
усім категоріям працівників, що мають відношення до 
лікувально-профілактичної діяльності, а також студентам 
ВМНЗ. Викладачам під час лекцій і проведення практич-
них занять біля ліжка хворого слід підкреслити, що лікар, 
прийняв рішення про надання медичної допомоги пови-
нен будувати свої дії на засадах загальнолюдської етики і 
моралі що визначають «Клятва лікаря України» та «Етич-
ний Кодекс лікаря України» [8]. Відповідно до положень 
«Етичного кодексу лікаря України» і «Клятви лікаря Украї-
ни», лікар виконуючи професійні обов’язки, повинен до-
держуватись принципів загальнолюдської моралі, правил 
професійної етики, утверджувати високі ідеали милосер-
дя, любові, виконувати свої обов’язки з повагою до життя, 
гідності людини. Необхідною складовою виховного про-
цесу є також послідовне виховання в майбутніх лікарів 
морально-етичних норм спілкування з колегами. З цього 
приводу ВООЗ, зокрема, підкреслює, що тісне і постійне 
співробітництво з колегами на основі моральних норм є 
найважливішим елементом фахової діяльності лікарів,а 
також правилами професійної етики і солідарності. Не-
залежна діяльність лікарів, без регулярного обміну до-
свідом, взаємного удосконалення не може розглядатися як 
професійно задовільна. Тому «Клятва лікаря України» ви-
значає особливе значення колегіальної діяльності лікарів: 
«У разі необхідності звертатися до за допомогою до колег 
і самому ніколи їм у цьому не відмовляти». «Етичний ко-

декс лікаря України» також підкреслює: «У важких клініч-
них випадках лікарі повинні надавати поради і допомогу 
своїм колегам керуючись при цьому винятково інтересами 
хворого».

Введення кредитно-трансферної системи навчання по-
требує цільової системної підготовки з цих питань викла-
дацького складу ВМНЗ. У відповідності до вимог ВООЗ 
високий професіоналізм викладача-головна умова підви-
щення якості навчального процесу [5]. Закон Украї ни «Про 
вищу освіту» підкреслює обов’язки науково-педагогічних 
працівників: забезпечувати викладання на високому 
науково-теоретичному рівні навчальних дисциплін за спе-
ціальністю; підвищувати професійний рівень, підготовчу 
майстерність, наукову кваліфікацію; дотримуватись норм 
педагогічної етики, моралі, поважати гідність осіб, прище-
плювати їм любов до України, виховувати їх у дусі україн-
ського патріотизму, поваги до Конституції України та дер-
жавних символів України; розвивати в осіб, які навчаються, 
самостійність, ініціативу, творчі здібності.

Кредитно трансферна система потребує високої го-
товності та творчої активності викладачів, що висуває 
низку вимог до науково-педагогічних працівників: знання 
технології кредитно-трансферної системи організації на-
вчального процесу; володіння сучасними інформаційними 
технологіями навчання; володіння принципами сучасної 
доказової медицини; володіння методикою стандарти-
зованого контролю теоретичної і практичної підготовки 
студентів; володіння методикою багатобальної та рейтин-
гової оцінки успішності студентів; володіння засобами 
організації самостійної роботи студентів і забезпечення 
необхідних умов для успішного опанування студентами 
усіма практичними навичками [3].

На сучасному етапі актуальним завданням вищої 
медичної освіти є цілеспрямоване формування творчої 
особистості лікаря, здатного до саморозвитку, самоосві-
ти, інноваційної професійної діяльності з урахуванням 
реальних потреб охорони здоров’я [9]. Тому важливим 
пріоритетом професійно-орієнтованої підготовки лікаря 
на до дипломному етапі має бути послідовне виховання 
у студентів потреби й обов’язку постійної самоосвіти як 
основи удосконалення фахових знань. Під час додиплом-
ної підготовки студентам необхідна обов’язкова інформа-
ція, що рішенням Всесвітньої Федерації Медичної Освіти 
введена цільова система – безперервний професійний роз-
виток лікарів, який починається після завершення базової 
медичної освіти і продовжується протягом усього профе-
сійного життя лікаря з урахуванням потреб пацієнтів.

Відповідно до діючого законодавства України усі лі-
карі повинні самостійно і регулярно підвищувати рівень 
професійних знань та умінь на основі програми безпе-
рервного професійного розвитку лікаря, яка введена спе-
ціальним наказом МОЗ України з урахуванням міжнарод-
них стандартів ВООЗ [10].

Безперервний професійний розвиток – це професій-
ний обов’язок кожного лікаря підтримувати свою компе-
тентність на високому рівні. Метою реалізації концепції 
післядипломної медичної освіти в Україні є: підвищен-
ня якості медичних послуг; збереження та зміцнення 
здоров’я населення; конкурентоспроможність спеціалістів 
медичної галузі на Європейському і світовому ринках пра-
ці [3]. Відповідальність за здійснення існуючих форм без-
перервного професійного розвитку лежить безпосередньо 
на кожному лікарі, який самостійно обирає форму, зміст, 
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місце підвищення своєї майстерності. Цей обов’язок ліка-
ря спеціально визначає Клятва лікаря України: «Постійно 
поглиблювати і вдосконалювати свої знання та вміння» 
[8]. До форм безперервного професійного розвитку ліка-
рів в межах післядипломної освіти в Україні відносяться: 
інтернатура, клінічна ординатура, курси тематичного вдо-
сконалення, виступи на з’їздах, конференціях, семінарах, 
стажування в провідних клініках України та інших дер-
жав, дистанційне навчання [11]. Принципове значення 
в процесі додипломної підготовки має проведення сис-
темного контролю та об’єктивне оцінювання рівня знань 
студентів, що є важливим організаційно-методичним за-
собом забезпечення якості фахової підготовки майбутніх 
лікарів з урахуванням потреб охорони здоров’я на осно-
ві міжнародних стандартів. Удосконалення, максимальна 
об’єктивізація системи оцінювання фахових знань студен-
тів суттєво покращує підготовку висококваліфікованих 
спеціалістів [12].

Таким чином, сучасна система додипломної підготов-
ки лікарів потребує реалізації навчально-виховної програ-
ми, усі розділи якої мають бути чітко орієнтовані на ме-
дичну практику і обов’язкове формування у випускників 
ВМНЗ необхідного рівня професійної готовності до само-
стійного надання якісної медичної допомоги населенню 
на основі міжнародного досвіду.

Висновки.
1. Для підвищення успішності професійно-орієн-

тованої підготовки лікарів необхідний чіткий системний 
підхід і послідовне виконання організаційно-методичних, 
психолого-педагогічних вимог з урахуванням положень 
Європейської кредитно-трансферної системи, закону 
України «Про вищу освіту», ОКХ Стандарту.

2. Обов’язковим пріоритетом досягнення кінцевих ці-
лей фахової додипломної підготовки має бути опанування 
випускниками ВМНЗ системи професійних умінь і нави-
чок, готовності самостійно виконувати виробничі функції, 
типові задачі лікарської діяльності стосовно профілакти-
ки, діагностики, лікування, медичної реабілітації з ураху-
ванням міжнародних стандартів ВООЗ.

3. На усіх етапах доклінічної і клінічної підготовки 
необхідне виконання програми морально-етичного вихо-
вання майбутніх лікарів: формування лікарського світогля-
ду, деонтологічних якостей, гуманізму, біоетики, суворого 
дотримання вимог «Клятви лікаря України», «Етичного 
кодексу лікаря України».

4. Необхідне забезпечення психолого-педагогічними 
методами переходу від навчання до самоосвіти, стимулю-
вання у студентів реальної потреби у самоосвіті, постій-

ному оновленні і поглибленні отриманих знань на основі 
міжнародно визнаної системи безперервного професійно-
го розвитку лікарів протягом усього життя.
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Значення системи держаВниХ стандартіВ ВиЩої медичної осВіти 
В підГотоВЦі лікаріВ

В. І. Лупальцов, К. М. Сокіл, І. А. Дехтярук, М. С. Котовщиков
Харківський національний медичний університет

Вступ. Якість підготовки фахівця з вищою медичною 
освітою має важливе значення для збереження здоров’я 
нації. Компетентна професійна медична допомога покра-
щує якість життя і здоров'я населення.

Основна частина. Стандартизація учбового процесу 
на клінічних кафедрах, що запрограмована болонською 
декларацією, на наш погляд, не дуже доречна, тому що 
вона не враховує індивідуальних особливостей перебі-
гу захворювання у пацієнта. А саме – клінічна підготов-
ка майбутніх лікарів повинна ґрунтуватися на вивченні 
особливостей перебігу патологічного процесу у конкрет-
ного хворого при індивідуальному підході до нього. Ви-
конання програми такої підготовки майбутнього лікаря 
у рамках кредитно-модульної системи з використанням 
стандартів в наших учбових планах навряд чи можливо, 
оскільки стандартами такий індивідуальний підхід не пе-
редбачений; він також не передбачений і програмою са-
мопідготовки. На наш погляд і підсумкове тестування не 
поліпшить якості клінічного мислення студента і мало що 
дає для формування його загального наукового світогляду. 
Ніяка самопідготовка не може замінити роботи студента 
з викладачем, який підкреслить особливості клінічного 
прояву захворювання, підтверджуючи окремі фрагменти 
особистими спостереженнями.

У основу системи державних стандартів вищої ме-
дичної освіти України покладений кардинальний принцип 
безперервного професійного розвитку (НПР) лікарів упро-
довж усієї професійної діяльності.

Під час здобуття базової медичної освіти за допомо-
гою програми навчання медичні виші формують мотива-
цію розвитку у студентів, здатність безперервно займа-
тися професійною підготовкою, починаючи з виконання 
програми учбового плану, доповнюючи його відвідуван-
нями студентського наукового гуртка, участю в науково-

практичних конференціях, форумах, з’їздах та інших 
офіційних заходах, сприяючих розширенню професійних 
знань та навичок.

До студентів-випускників на кафедрі хірургії № 3 в 
цьому плані приділяється особлива увага починаючи з 
присутності на щоденних п’ятихвилинках, на яких чер-
говий хірург розповідає про стан важких хворих у відді-
леннях хірургічної клініки за минулу добу, хворих, що по-
ступили, про підготовку хворих до планових оперативних 
втручань, а також розглядах хворих яким потрібне опера-
тивне лікування, де обґрунтовується передопераційний 
діагноз і передбачуваний об’єм оперативний втручання. 

У подальшому студенти присутні на операції цього 
хворого і спостерігають етапи післяопераційного періоду 
спочатку в реанімації, потім в післяопераційних палатах.

Також студенти-випускники беруть участь в щотиж-
невих міні-конференціях, на яких викладачі реферативно 
доповідають статті з останніх номерів хірургічних журна-
лів, зупиняючись на найцікавіших і потрібніших для прак-
тичної діяльності лікаря-хірурга повідомленнях. Потім 
проходить обговорення повідомлень і завершальне резю-
ме завідувача кафедрою. 

Студенти старших курсів беруть участь в щотижневих 
обходах завідувача кафедрою, де лікарі отримують додат-
кову важливу інформацію про діагноз і вибір плану ліку-
вання хворих, що розвиває їх клінічне мислення.

На наш погляд, все перелічене вище сприяє розви-
тку у студентів елементів клінічного мислення, підвищує 
якість засвоєння матеріалу.

Висновки. Стандартизація учбового процесу на клі-
нічних кафедрах повинна вміщувати в себе клінічну підго-
товку молодих фахівців розвиваючи у них елемент клініч-
ного мислення, зберігаючи безперервність професійного 
розвитку.
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В статті розглядаються три найбільш впливовіші світові рейтинги університетів: академічний рейтинг університетів світу, 
який часто називають Шанхайським рейтингом, рейтинг Times Higher Education та рейтинг QS. Всі рейтинги істотно розріз-
няються як за критеріями, що оцінюються, так і за системою вагових коефіцієнтів. Відмінності між рейтинговими системами 
пов’язані в першу чергу з визначенням критеріїв якості освіти. У статті ставиться питання про рейтинг як інструмент управ-
ління якістю освіти на рівні університету.
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The article examines three of the most influential world ratings of universities: The Academic Ranking of World Universities 
compiled by Shanghai Jiao Tong University, World University Rankings by Times Higher Education, and the QS (Quacquarelli Symonds) 
World Universities Rating. All ratings significantly differ by both a set of the estimated criteria, and system of weight coefficients. The 
difference between rating systems is determined mostly by the choice of criteria of academic quality. The article raises a question of a 
rating as an instrument of quality management of education at university’s level.

Вступ. У сучасних умовах рейтинги університетів 
не лише виконують інформаційну функцію, але й стають 
своєрідним інструментом управління та ухвалення адміні-
стративних рішень у ВНЗ. Стратегічна мета – підвищення 
конкурентоздатності на ринку освітніх послуг – потре-
бує розуміння того, на які критерії орієнтується сучасний 
освітній простір.

Найбільш відомими світовими рейтингами універси-
тетів є The Academic Ranking of World Universities (ака-
демічний рейтинг університетів світу) Шанхайського 
Університету Цзяо Тун, Higher Education World University 
Ranking (рейтинг щотижневого додатка до газети  Times), 
а також рейтинг, який проводиться компанією Quacquarelli 
Symonds (QS). 

основна частина. Рейтинг ARWU (The Academic 
Ranking of World Universities, Шанхайський університет 
Цзяо Тун, Китай) [1]. ARWU здійснює ранжування уні-
верситетів за такими категоріями: якість освіти, якість 
професорсько-викладацького складу, наукові дослідження 
та результати науково-дослідної діяльності університету з 
розрахунку на одного викладача. Прагнучи до об’єктивності 
ARWU, враховує тільки кількісні показники.

Якість освіти визначається за кількістю випускників – 
лауреатів Нобелівської та Філдсовської премії (цей крите-
рій має вагу 10 %) з урахуванням року випуску лауреата.

Якість професорсько-викладацького складу визнача-
ється за кількістю співробітників навчального закладу – 
лауреатів Нобелівської премії в галузі фізики, хімії, меди-
цини, економіки та Філдсовскої премії з математики (вага 
критерію – 20 %), кількість високоцитованих вчених – за 
результатами дослідження компанії Thomson Reuters (вага 
критерію – 20 %).

Критерієм результативності науково-дослідної діяль-
ності за версією ARWU є кількість робіт (виключно ста-
тей), опублікованих в журналах Nature та Science за остан-
ні 5 років (вага критерію – 20 %), а також об’єм робіт, що 
увійшли до індексу наукового цитування Science Citation 
Index – Expanded та Social Science Citation Index. Ці індек-
си цитування наукових публікацій складаються компанією 
Thomson Reuters та представлені в оnline-проекті Web of 
Science [1]. Для університетів соціально-гуманітарного 
профілю критерій «статті в журналах Nature та Science» 
не враховується, а його вага розподіляється по іншим кри-
теріям.

Нарешті, останній критерій – результати науково-
дослідної діяльності з розрахунку на кількість виклада-
чів – визначається як сума всіх зважених показників, що 
ділиться на кількість викладачів, які мають основне місце 
роботи в даному університеті (вага критерію – 20 %).

рейтинг Times Higher Education. Рейтинг кращих 
університетів світу THE World University Rankings [4] 
розраховується за методикою британського Times Higher 
Education (THE) за участю інформаційного агентства 
Thomson Reuters. У рейтинг не потрапляють навчальні 
закла ди, які не мають бакалаврських програм навчання, та 
ті, у яких кількість публікацій (статей) менше 200 за рік 
протягом останніх п’яти років.

Методика складання рейтингу THE, на відмінність від 
ARWU, базується не лише на кількісних наукометричних 
показниках, але й на результатах експертних  опитувань, в 
ході яких представники міжнародного наукового співтова-
риства та працедавці висловлюють свою думку про рівень 
освіти, який надає той або інший університет. THE вико-
ристовує 13 критеріїв в оцінці діяльності ВНЗ, які групу-
ються у п’ять категорій: викладання (навчальне середови-
ще) – 30 %, наукові дослідження – 30 %, цитування – 30 %, 
інтернаціоналізація – 7,5 %, взаємодія з реальним секто-
ром економіки – 2,5 %.

Вагому частку у визначенні рейтингу університету ма-
ють результати опитування академічного співтовариства 
(33 %, у тому числі 15 % – стосовно академічної репутації 
та 18% – стосовно наукової репутації університету). Не 
менш вагомим компонентом, що впливає на рейтинг, є на-
укове цитування. Його вага в загальному рейтингу – 30 %, 
тоді як співвідношення кількості викладачів, що мають 
вчений ступінь, та загальної чисельності викладацького 
складу складає лише 6 %. Таку ж вагу (6 %) має й співвід-
ношення кількості публікацій та загального числа викла-
дачів. Висока вага наукового цитування свідчить про те, 
що найбільшу цінність у визначенні рейтингу університе-
ту має значущість дослідження, а не лише число виклада-
чів з науковим ступенем та кількість наукових публікацій.

Особливістю рейтингу THE є те, що він враховує су-
часні тенденції в освіті, які пов’язані з процесами глобалі-
зації. Студентська та викладацька мобільність, навчання в 
ВНЗ іноземних студентів, міжнародна наукова співпраця – 
це чинники, яким в цьому рейтингу відводиться 7,5 %.

Рейтинг THE також враховує об’єми фінансування 
університету, розраховані відносно кількості наукових 
співробітників (10,75 %), та розглядає цей критерій як по-
казник успішності досліджень, що проводяться в ВНЗ: за-
гальноуніверситетські доходи – 2,25 %, фінансування до-
сліджень – 6 %, доходи університету, які отримано від до-
сліджень, що проводяться на замовлення на підприємств 
та установ – 2,5 %.

рейтинг Quacquarelli Symonds (QS). З 2004 по 
2009 роки Times Higher Education розробляв систему рей-
тингу університетів у співпраці з компанією Quacquarelli 
Symonds, яка з 2010 року продовжує розвиток рейтингу 
самостійно. Рейтинг QS [2] враховує як кількісні показ-
ники (співвідношення іноземних та вітчизняних студен-
тів, співвідношення іноземних та вітчизняних викладачів, 
частота цитування), так і показники академічної діяльнос-
ті, отримані на основі опитувань представників міжнарод-
ного академічного співтовариства та працедавців.

Найвагомішим критерієм в рейтингу університетів 
QS є академічна репутація (Academic Reputation) – 40 % 
від загальної оцінки діяльності університету. У 2015 році 
в опитуванні брали участь 76800 експертів. Доля україн-
ських респондентів склала 0,5 %. Експерти повинні були 
визначити галузь знань, в якій вони вважають себе компе-
тентними (мистецтво та гуманітарні дисципліни, науки про 
життя та біомедицина, соціальні науки, природні науки та 
технології), вибрати до 10 кращих в їх країні університетів 



109

та до 30 кращих зарубіжних університетів. За подібними 
правилами проводиться експертна оцінка діяльності уні-
верситетів працедавцями (вага критерію – 10%).

Значну вагу в рейтингу має співвідношення кількос-
ті студентів та викладачів (20%). У коментиріях QS цей 
критерій відзначається як такий, що має важливе значення 
для підвищення якості освіти.

В рейтингу QS не враховуються такі кількісні по-
казники, як чисельність викладачів з вченими ступеня-
ми та кількість публікацій. Акцент робиться на якості 
науково-дослідної роботи, що визначається частотою 
цитування наукових робіт. Перші три роки свого існу-
вання рейтинг QS спирався на базу даних Web of Science  
(www.webofknowledge.com), а починаючи з 2007 року 
частота цитування визначається за даними бази Scopus  
(www.elsevier.com/solutions/scopus).

Висновки. Порівняльний аналіз критеріїв, за яки-
ми ранжуються університети, показав, що існує великий 
розкид думок відносно того, які компоненти діяльності 
університетів є найбільш значущими. Тім не менш, всі 
рейтинги приділяють велике значення науково-дослідній 
роботі. Серйозна наукова репутація підтверджується, пе-
редусім, наявністю  наукових досліджень, результати яких 
відображені в наукових публікаціях  в авторитетних жур-

налах. У зв’язку з цим ефективнішою могла б стати стра-
тегія на розвитку міжнародної співпраці з університетами 
інших країн. Це дасть можливість публікувати результати 
наукових досліджень із зарубіжними співавторами у рей-
тингових зарубіжних наукових виданнях. Збільшити кіль-
кість цитування можуть публікації в журналах відкритого 
доступу [3, 19]. Адміністративні заходи, що приймаються 
на рівні університету, такі як преміювання  або компенса-
ція оплати публікацій, також могли б сприяти збільшенню 
кількості наукових публікацій високого рівня.
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У статті проведено аналіз системи стандартів вищої медичної освіти як головної складової державної політики розвитку 
сфери медичного обслуговування, розглянуто шляхи вдосконалення та покращення рівня підготовки медичних кадрів.

In article was analyzed medical system of higher education as the main component of public policy development of healthcare, it 
was examined ways to improve the level of training of healthcare staff.

Вступ. Пошук стандартів вищої медичної освіти є 
оптимальною стратегією досягнення  концептуально но-
вого рівня якості підготовки майбутніх фахівців, основою 
якого являється підготовка медичних працівників відпо-
відно до загально прийнятих міжнародних норм викладан-
ня з урахуванням особливостей та інтересів національної 
системи охорони здоров’я.

Питання реформування та стандартизації вищої ме-
дичної школи було розглянуто і проаналізовано у працях 
І. М. Солоненка [1], І. Є.Булаха [2],   Ю. В. Вороненка [3], 
Білинської М. М. [4] та інших наукових діячів. Однак, роз-
гляд даного питання залишається актуальним, оскільки 
стосується оцінки сучасного стану національної вищої ме-
дичної освіти, якості підготовки фахівців медичної сфери 
та її відповідності міжнародним стандартам [5].

На сьогоднішній день реформування вищої освіти в 
Україні передбачає використання єдиних методологічних 
підходів до різних сфер підготовки спеціалістів – медич-
ної, технічної, та ін. Кожний освітній напрямок має від-
мінності у структурі та змісті, зумовлені головними за-
вданнями підготовки фахівців. Саме тому стандартизація 
в галузі медичної освіти потребує наукового розгляду з 
позицій державного управління.

основна частина. Основний зміст освітньої діяльнос-
ті медичних фахівців визначено галузевими стандартами 
вищої медичної освіти [6]. Відповідно до них забезпечен-
ня підготовки медичних кадрів відбувається на основі та-
ких елементів стандартизації, як освітньо-кваліфікаційна 
характеристика, освітньо-професійна програма підготов-
ки та засоби діагностики якості вищої освіти.
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Ступенева структура організації освітнього процесу 
передбачає наступну модель освітньо-кваліфікаційних 
рівнів: молодший спеціаліст, бакалавр, магістр та піс-
лядипломна освіта. Підготовка фахівців за освітньо-
професійним рівнем «спеціаліст», за спеціальностями на-
пряму підготовки «Медицина» та «Фармація», «бакалавр» 
та «молодший спеціаліст» за напрямом підготовки «Се-
стринська справа» та «Фармація» на сьогоднішній день 
відбуваються відповідно до затверджених Наказами Мініс-
терства освіти і науки України освітньо-кваліфікаційних 
характеристик та освітньо-професійних програм підготов-
ки. Навчання за освітньо-професійним рівнем «магістр» 
відбувається на основі освітньо-професійної програми 
підготовки «спеціаліст» з одночасним проходженням на-
вчання в інтернатурі а саме, - діяльності в практичній ме-
дицині [7].

Засоби діагностики вищих навчальних медичних за-
кладів являють собою регламентовані та унормовані ме-
тодики, призначені для якісної та кількісної оцінки рів-
ня сформованості знань, навичок та умінь, професійної 
компетентності осіб, які здобувають певний освітньо-
кваліфікаційний рівень за певним напрямом підготовки.

Засоби діагностики мають на меті визначити рівень 
теоретичної та практичної підготовки випускника для 
майбутньої професійної діяльності, виявити відповідність 
здобутих знань, набутих умінь і навичок, які відповідають 
вимогам стандартів вищої медичної школи, а також оці-
нити рівень сформованості системи компетенції фахівця 
згідно з цілями і завданнями вищої освіти, 

Відповідно до вище зазначених нормативно-правових 
документів, забезпечення якості підготовки, визначених в 
межах стандартів вищої медичної освіти, покладається на 
вищий навчальний заклад. В даному контексті до вищих 
навчальних закладів висуваються вимоги щодо форму-
вання випускників як соціальних особистостей, здатних 
вирішувати певні проблеми і задачі соціальної діяльності 
за умови оволодіння системою умінь, передбачених від-
повідною освітньо-кваліфікаційною характеристикою. 
Вищі навчальні заклади повинні забезпечити опанування 
випускниками високого рівня знань, що надасть змогу ви-
рішувати певні типові задачі при здійсненні певних вироб-
ничих функцій та забезпечити якісний рівень підготовки 
фундаментальних знань випускників. Однак, як зазначено 
в роботі М.М. Білинської [4], у освітньому процесі на сьо-
годнішній день спостерігається значне збільшення кіль-
кості студентів, що навчаються за контрактом та знижен-
ня рівня підготовки фахівців в системі охорони здоров’я. 
За словами автора подібна ситуація викликає погіршення 
рівня якості надання освітніх послуг, що призводить до 
гальмування темпу розвитку медичної освіти в контексті 
дійової якісної галузі, котра здатна надати реально функ-
ціонуючу та ефективну освіту.

Контроль рівня підготовки медичних фахівців здій-
снюється шляхом проведення державної атестації ви-
пускників вищих навчальних закладів, нормативною 
формою якої є стандартизований тестовий та практично-
орієнтований державні іспити. Слід зазначити, що про-
цедура оцінювання особистих професійних якостей і 
здатностей вирішувати проблеми і задачі соціальної ді-
яльності визначається безпосередньо вищим навчальним 
закладом [8].

Висновки. Стандартизація вищої медичної освіти пе-
редбачає діяльність, встановлену низкою правил, вимог та 
відповідних нормативно-правових документів, метою якої 
є поліпшення якості рівня підготовки медичних фахівців та 
виведення системи охорони здоров’я на арену безпечної та 
доступної медичної допомоги. Питання стандартів вищої 
медичної освіти на сьогодні являється одним з напрямів дер-
жавної політики на шляху підвищення якості у сфері освіти 
за умов реформування вищої медичної школи в Україні.

Національна політика, орієнтована на створення якіс-
но нового рівня надання медичних послуг, може бути до-
сягнута шляхом чіткої та впевненої політики дотримання 
всіх вимог, вказаних в стандартах вищої медичної освіти. 
Питання щодо створення дійсного простору для діяльнос-
ті в сфері медичного обслуговування можливо вирішити 
шляхом гармонізації взаємодії держави як основного спо-
живача та безпосередньо вищого медичного навчального 
закладу, що є представником освітніх послуг. 
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У статті розглядаються принципи та методи практичної частини підготовки студентів, проведення аудиторних та позаау-
диторних практичних занять, методів симуляційного навчання.

The article covers principles and methods of practical training of students, holding curricular and extracurricular practical activities, 
simulation learning methods.

Вступ. На сьогодні одним з найважливіших стратегіч-
них завдань вищої освіти в Україні є забезпечення якості 
підготовки фахівців та їх адаптація до Європейського про-
стору та світового рівня стандартів.

Кінцевою метою впровадження основних положень 
реформ є конкурентоспроможність українських освітян-
ських кваліфікацій на ринку праці, взаємовизнання дипло-
мів про вищу освіту, сприяння мобільності студентів [1].

Реформа медичної освіти – одне з найважливіших 
стратегічних завдань, основою яких є забезпечення якості 
підготовки фахівців на рівні міжнародних вимог. Перша 
спроба реалізації плану реформ у світлі євроінтеграції 
вищої освіти України здійснена з 2005–2006 навчального 
року. Згідно з наказами МОН та МОЗ України у всіх ви-
шах була впроваджена кредитно-модульна система (КМС) 
організації навчального процесу, основою якої є модульне 
викладання дисциплін, надання кредитів дисциплінам та 
зарахування їх успішним студентам, рейтингова система 
оцінювання знань студентів за шкалою ECTS та конверта-
ція оцінки в традиційну систему за чотирибальною шка-
лою [2].

Перевагами КМС є підвищення мотивації студентів 
до навчання, контроль викладача на занятті, впроваджен-
ня рейтингової шкали ECТS, активізація та оновлення 
методично-навчального забезпечення, що дає змогу сту-
дентам застосовувати інноваційне дистанційне навчання, 
значно активізувати самостійну роботу.

Одна з проблем медичної освіти – це обмежене фі-
нансування медичної освіти, складнощі у матеріально-
технічному оснащенні, невідповідність умов навчання ви-
могам часу, застосування застарілих технологій, муляжів, 
велика кількість студентів у групах, високе навантаження 
на викладача, відсутність університетської клініки.

Найбільше нещастя для лікаря, коли він знає та вміє, 
але йому нема чим зробити дану маніпуляцію (операцію), 
або, якщо пацієнткам немає де отримати кваліфіковану 
допомогу. Тому медична реформа потребує істотних ко-
ректив. Це стосується медичного забезпечення, нових 
підходів до підготовки та перепідготовки кадрів. Тому 
майбутнє здоров’я нації повинно формуватися ще у сту-
дентських аудиторіях [3-5].

основна частина. Медична освіта передбачає тіс-
ну взаємодію з клініками та підготовку лікаря біля ліжка 
хворої, вагітної, роділлі. Необхідно формувати у студентів 
широке та міцне закріплення практичних навичок без ри-
зику заподіяння шкоди пацієнтам, здатності швидко при-
ймати рішення та чітко виконувати маніпуляції і оператив-
ні втручання, особливо при невідкладних станах.

Конфуцій сказав: “Я почув – і забув, я побачив – і 
запам’ятав, я зробив – і зрозумів”. Це якнайкраще ілю-
струє необхідність поліпшення практичної частини під-
готовки студентів та лікарів. Для покращення засвоєння 
практичного матеріалу необхідна сучасна інформація 
світової медицини. Для цього на сайті кафедри (у системі 
дистанційного навчання MOODLE) та в бібліотеці універ-
ситету створена база електронних підручників, посібників 
та наказів з акушерства та гінекології. Також є можливість 
працювати у відкритому доступі електронного ресурсу 
HINARI. В майбутньому було б доцільно створити єдиний 
бібліотечний міжвузівський електронний інформаційний 
ресурс, з можливістю індивідуального доступу студентів 
та медичних фахівців.

На сайті медуніверситету, у системі «MOODLE», ви-
кладені відеофільми з методикою відпрацювання прак-
тичних навичок на муляжах, фантомах та пацієнтах. Це 
допомагає їм у підготовці до заняття, а розв’язання різних 
ситуаційних завдань дає можливість сконцентрувати і за-
стосувати усі набуті знання.

Значну увагу викладачі кафедри на практичних ауди-
торних та позааудиторних заняттях приділяють вивченню 
фантомного курсу, відпрацювання навичок на фантомах-
тренажерах. Лише після попереднього виконання, під 
контролем викладача, студент покращує свої навички на 
вагітних, породіллях, хворих. Можливість працювати з 
фантомами є також у вечірній час, при проведенні кон-
сультацій та відробіток. У зв’язку із недостатньою кількіс-
тю акушерсько-гінекологічних тренажерів та фантомів, на 
кафедрі створено аудиторію у якій зібрані наявні муляжі, 
тренажери та медичні інструменти.

Для покращання якості практичної підготовки студен-
там необхідно вміти зробити любу невідкладну маніпуля-
цію самостійно. Особливо це необхідно у теперішніх реа-
ліях любому лікарю-інтерну, сімейному лікарю, що будуть 
працювати на первинній ланці і надавати невідкладну до-
помогу. Але існують морально-етичні та законодавчі об-
меження контактів між пацієнтками і студентами.

В усьому світі ці завдання розв’язуються за допомо-
гою симуляційних технологій, а студентів не допускають 
до спілкування з пацієнткою, поки він не складе заліки з 
практичних навичок надання невідкладної медичної допо-
моги. Застосування широкого арсеналу тренажерів, моде-
лювання ситуацій відкриває нові можливості для практич-
ної підготовки, контролю знань та навичок [6].

Між теорією і роботою з хворими повинні стояти 
практичні заняття у сучасних симуляційних центрах, з 
можливістю моделювання різноманітного спектра клініч-
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них ситуацій та надання невідкладної медичної допомоги 
за визначений час. Тільки при правильному відпрацюван-
ні на муляжах у центрі можливо перенести відпрацювання 
практичних навичок на хвору, вагітну, роділлю [3-5].

З метою покращення науково-навчальної та 
лікувально-методичної підготовки студентів та лікарів-
інтернів медичним університетом здійснено відкриття 
обласного центру малоінвазивної хірургії та гінекології, 
центру ендоскопічної хірургії, університетської полікліні-
ки. Базою університетської поліклініки слугує жіноча кон-
сультація КМУ «Міський клінічний пологовий будинок 
№1». Очікується завершення та відкриття «Перинаталь-
ного центру», який буде слугувати форпостом навчально-
лікувальної діяльності та базою кафедри.

Кафедра постійно вдосконалює робочу навчальну про-
граму із спеціальності «Медична психологія» (профільна 
кафедра), методики навчання та викладання акушерства та 
гінекології, створює нові тестові завдання для практичних 
занять, проведення практично-орієнтованих іспитів.

Кафедра приділяє увагу оволодінню студентами прак-
тичних умінь та навичок, діагностиці невідкладних станів, 
надання медичної допомоги згідно світових стандартів, 
локальних протоколів, наказів та протоколів МОЗ Украї-
ни. При підготовці до заняття мають бути чітко встановле-
ні вимоги: мета, підбір навчального матеріалу, тематичних 
пацієнтів, застосування нових технологій та впроваджен-
ня їх у практику.

Усе наведене забезпечить розвиток у студентів та 
лікарів-інтернів клінічного мислення, навичок практичної 
роботи, активізують творчий потенціал, формує погляди 
на майбутню практичну діяльність та вибір професії.

Висновки. 
1. Дана модель навчального процесу позитивно впли-

ває на підвищення рівня професійної підготовки студен-
тів, мотивації до навчання.

2. Розгляд на заняттях різних ситуаційних завдань є 
інструментом розвитку спілкування у практичній роботі, 

допомагає вирішити клінічні проблеми, покращує засво-
єння матеріалу, практичні навички.

3. Впровадження нових форм організації практично-
го заняття забезпечить формування у студентів клінічного 
мислення, навичок практичної роботи, дозволяють оціни-
ти знання та навички.
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ВиВчення підХодіВ до ФармаЦеВтичної осВіти В польЩі

А. Ю. Пустовіт
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»

Вступ. У процесі інтеграції Республіки Польща до 
Європейського Союзу у ній були запроваджені належні 
принципи фармацевтичної освітньої системи, оскільки 
якісна підготовка кваліфікованих та свідомих фармацев-
тичних кадрів є запорукою надання належної фармацев-
тичної допомоги населенню. 

основна частина. З метою обміну досвідом між поль-
ськими та українськими університетами була проведена 
експертна поїздка викладачів та студентів українських 
медичних/фармацевтичних навчальних освітніх закла-
дів до Варшавського медичного університету на кафедри 
фармацевтичного факультету. Вона проходила в рамках 
польсько-української програми розвитку та стажування 
працівників охорони здоров’я та студентів-медиків з Укра-
їни, яка організована фундацією Еразмус+ для України ме-
дичної та фундацією OtwartyDialogу Варшаві. 

Під час поїздки було виявлено, що випускник поль-
ського університету отримує диплом магістра фармації 

після п’ятирічного навчання та 6 місяців практики, яку 
можна прирівняти до післядипломної освіти (інтернату-
ри) в Україні. Навчання на фармацевтичних факультетах 
вважається jednolite: у Польщі відсутній бакалаврат за 
фармацевтичним спрямуванням, на відміну від сусід-
ньої Чеської Республіки. Питання доцільності введення 
ступеневої форми навчання для фармацевтичної освіти 
на даний час активно дискутується в Україні. У освіт-
ніх та наукових колах Республіки Польща, за аналогією 
до України, можна отримати 2 наукові ступені: докто-
ра наук (doktor) та «майстерного» доктора наук (doctor 
habilitowany), які корелюють із нашими ступенями кан-
дидатата доктора наук. 

Висновки. При зміні традиційної для України моделі 
фармацевтичної освіти доцільно широко використовувати 
позитивний досвід країн, які вже успішно пройшли цей 
етап, зокрема Республіки Польща.
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компетенЦії студента і Викладача як стандарт ВиЩої медичної осВіти

Ж. Д. Семидоцька, І. О. Чернякова
Харківський національний медичний університет

Вступ. Національна стратегія розвитку освіти в Укра-
їні на період до 2021 року наголошує, що перехід від сус-
пільства знань до соціуму життєво компетентних грома-
дян, жорсткий ринок праці вимагають від ви пускників 
вишів не тільки знань, умінь, навичок (ЗУН), але й го-
товності самостійно приймати вірні рішення і відповіда-
ти за них в сучасних конкурентних досить агресивних 
умовах [1]. Наразі на перший план виходять цінностні 
орієнтації фахівця, досвід самостійної діяльності, по-
чуття особистої відповідальності, що формують поняття 
«компетенція»,очікуваного результату освіти з кожного 
предмету. Компетентність – це особливості фахівця, які 
сприяють його конкурентній спроможності у професійній 
діяльності [2, 3]. Освітнім стандартом, що задає компе-
тенції, мають бути не тільки ЗУН, але й цілісні характе-
ристики особистості, яка знаходиться у центрі освітнього 
процесу. Компетенція майбутнього лікаря і його вчителів 
складається з професійної, особистісної та соціальної 
складових. Особистісна компетенція – це здатність до 
рефлексії, саморегуляції, самокритичності, потреби до 
постійного розвитку, безперервної освіти. Соціальна ком-
петенція полягає у комунікативності, вмінні спілкуватися, 
визнанні прав та автономії пацієнта, передбачає повагу до 
колег, схильність і здібність до дискусії, суспільний тем-
перамент, глобальний біоетичний підхід до проблем збе-
реження життя на Землі [4,5,6].

основна частина. На кафедрі пропедевтики внут-
рішньої медицини (ПВМ) компетенції починають фор-
муватися у студентів уже під час осіннього семестру 
другого курсу, коли майбутні лікарі вперше приходять до 
клініки на практикуз догляду до хворими. Згідно учбової 
програми, вони спілкуються з пацієнтами, вивчають їхні 
скарги, історію хвороби, здійснюють загальний огляд, 
досліджують властивості пульсу, вимірюють артеріаль-
ний тиск, знайомляться з доглядом за тяжкохворими, на-
данням невідкладної долікарської допомоги. У весняно-
му семестрі під час практичних занять з курсу «Основи 
медичної деонтології» застовуються симуляційні активні 
навчальні технології: ділові гри, що симулюють різні мо-
делі взаємовідносин лікаря і пацієнта (патерналістську, 
технічну, ліберальну, контрактну, тощо), співбесіди з па-
цієнтами клініки на теми їхнього ставлення до деонтоло-
гічних проблем (лікарської таємниці, трансплантології, 
евтаназії, тощо). Отримані результати обговорюються в 
учбових кімнатах у дискусійному плані. Такий підхід до 
практичних занять розвиває комунікативність, прихиль-
ність до командної співпраці, закладає підвалини майбут-
ніх складових компетенції (предметну, особистісну, соці-
альну). На третьому курсі до цього процесу включаються 
практичні заняття з курсу «Основи біоетики та біобезпе-
ки» та елективного кусу «Теорія пізнання та діагности-
ка», найсуттєвішими принципами при тому є практична 
робота з пацієнтами у вигляді рольової гри (наприклад, 
«Діяльність етичної комісії з вирішення конфліктних 
клінічних ситуацій»), дискусії з проблем, які вивчають-

ся, презентації відеофільмів, рефератів. На практичних 
заняттях з ПВМ велике значення надається аналізу ре-
зультатів самостійної роботи студентів з інформацій-
ного пошуку, знанням, отриманих на фундаментальних 
ка федрах, критичному мисленню. Щороку проводяться 
междисциплінарні засідання гуртківців кафедр ПВМ №2 
і патологічної анатомії, які моделюють клініко-анатомічні 
лікарські конференції, з участю старшокурсників, що ви-
ступають у ролі тьюторів. Таким чином, при успішному 
навчанні на кафедрі ПВМ у студента формується компе-
тенція «Опитування та фізикальні методи дослідження в 
клініці внутрішньої медицини». Проведення практичних 
занять на грунті новітніх освітніх технологій вимагає 
від викладачів гуманітарної, педагогічної освіти, обізна-
ності у царинах психології, суміжних фундаментальних 
дисциплін, інтегративного підходу до освіти, володіння 
варіативною концептуальною компетенцією.

Висновки. Впровадження компетентнісного підходу 
до вищої медичної освіти зустрічає великі складнощі. На-
тепер не існує офіційного переліку загальних і спеціаль-
них компетенцій, інструментів до їхнього вимірювання, 
відсутня відповідна методична база, певна частина викла-
дачів не є готовою до роботи на рівні сучасних освітніх 
інновацій. Але коли цей підхід буде успішно реалізова-
ним, до закладів охорони здоров я прийде компетентний 
випускник медичного вишу, фахівець, який матиме всі не-
обхідні компетенції, здатний виконувати свої професійні 
обов’язки у специфічному середовищі хвороб, страждань, 
життя та смерті, надій і відчаю пацієнтів, лікар, якому не 
загрожуватиме синдром «емоційного вигоряння», готовий 
співчувати, підтримувати, поважати пацієнтів, відстоюва-
ти їхні права перед державою, владою, суспільством, за-
хищати життя у всіх його проявах.
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роль псиХолоГо-педаГоГічної підГотоВки В підВиЩенні  кВаліФікаЦії Викладача 
ВиЩоГо наВчальноГо Закладу

Л. М. Унгурян, О. І. Бєляєва, Н. А. Прилипко, І. В. Вишницька, І. С. Базаренко 
Одеський національний медичний університет 

З метою наближення міжнародних вимог в Україні 
відбувається  реформування вищої освіти, що є необхід-
ним кроком для підготовки конкурентоздатних фахівців в 
системі охорони здоров’я на світовому рівні.

Так, в 2014 році був прийнятий Закон України «Про 
вищу освіту», згідно якого якість вищої освіти є рівнем 
здобутих особою знань, умінь, навичок, інших компетент-
ностей, що відображає її компетентність відповідно до 
стандартів вищої освіти. В свою чергу, «компетентність» 
трактується як динамічна комбінація знань, вмінь і прак-
тичних навичок, способів мислення, професійних, світо-
глядних і громадянських якостей, морально-етичних цін-
ностей, яка визначає здатність особи успішно здійснювати 
професійну та подальшу навчальну діяльність і є результа-
том навчання на певному рівні вищої освіти. 

З метою забезпечення компетентнісного підходу в системі 
навчання та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів у ви-
щому навчальному закладі проводяться психолого-педагогічні 
семінари з питань педагогіки, психології у вищій медичній 
школі. Семінар має на меті розкрити перед викладачами шляхи 
створення навчально-методичних матеріалів для проведення 
практичних, семінарських, лекційних занять, а також організа-
ції і проведення самостійної роботи студентів на яку відведено 
50 % навчального матеріалу. До проведення семінару залу-
чаються провідні та досвідченні фахівці педагогічної школи. 
Протягом семінару застосовуються інноваційні технології та 
елементи дистанційної освіти, які сприяють зростанню рівня 
професіоналізму фахівців та формують індивідуальний підхід 
до студентів. Тому актуальним питанням є якісна цілеспрямо-
вана підготовка викладачів до творчої роботи зі студентами.

ВплиВ стилю педаГоГічної діяльності Викладача  
на стаВлення студента до наВчання

О. С. Шевченко1, Р. С. Шевченко1, Л. Д. Тодоріко2

1Харківський національний медичний університет
2ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет»

Вступ. В існуючих соціально-економічних умовах мо-
тивація до отримання вищої медичної освіти помітно зни-
зилася і в зв’язку з цим зростає значення впровадження 
нових освітніх технологій. Однак обсяги і ефективність їх 
в значній мірі, якщо не повністю, залежить від особистос-
ті викладача [1].

Викладач і студент повинні бути в одному вимірі: роз-
вивати індивідуальність студента неможливо без розвитку 
власної індивідуальності і стилю діяльності, які безпосе-
реднім чином впливають на формування відносин студен-
тів до їх професійної (тобто навчальної) діяльності. Отже, 
цілком обґрунтовано розглядати студентів як важливий 
фактор розвитку індивідуального стилю педагогічної ді-
яльності (ІСПД) викладача і враховувати їх думку в кон-
тексті визначення рівня розвитку наявного ІСПД і необ-
хідності його зміни [2].

основна частина. Було встановлено, що руйнівний 
вплив мають викладачі, які мають негативні індивідуальні 
і професійно-педагогічні якості: зарозумілі, грубі і різкі, 
нетактовні, нестримані, безініціативні, некомпетентні, 
безвідповідальні і авторитарні. Руйнівний вплив таких ви-
кладачів полягає в наступному: «викликають небажання 
вчитися, неповагу до предмету; породжують злість і агре-
сивність, депресію і прагнення уникати контактів; знижу-
ють працездатність». Отримані в дослідженні [3] резуль-
тати підтверджують те, що саме особистісні компоненти 
викладача, які проявляються у взаємодії зі студентами, а 
не знання самі по собі, впливають на внутрішній світ сту-
дентів і є головним носієм виховних функцій.

метою нашого дослідження було визначити вплив 
стилю педагогічної діяльності викладача на ставлення 
студента до навчання. Завданням було розробити анкету, 

яка допомагає об’єктивізувати якість педагогічної діяль-
ності викладача.

Для вирушення поставленої задачі ми провели анке-
тування студентів 4 курсу медичних факультетів, які про-
йшли навчання на кафедрі фтизіатрії та пульмонології, за 
методикою Спіріна Л.Ф. [4]. Студентам було запропонова-
но оцінити позитивні та негативні якості педагога від «1» 
до «5» балів, де «1» – це мінімальна вираженість якості, а 
«5» – максимальна. Розглянуті якості були також розділені 
за групами: інтелектуальні, професійні, емоційні, ставлен-
ня викладача до студентів, культура педагогічного спілку-
вання. Найвищі оцінки серед позитивних якостей отрима-
ли наступні: знання предмету (4,68), захопленість своїм 
предметом (4,48), ерудованість (4,34); найнижчі – спра-
ведливість (3,26), розуміння (3,43), об’єктивність (3,48). 
Серед негативних якостей переважали предметний фана-
тизм (2,56), прискіпливість (2,43), упередженість (2,24). 
Крім того окремо була розроблена анкета, що давала змо-
гу оцінити проведення заняття за основними критеріями: 
тестування, опитування, пояснення матеріалу викладачем, 
можливість ведення діалогу з викладачем, справедливість 
оцінювання. Також студентам було запропоновано оціни-
ти свій рівень знань до і після заняття – відмічалося збіль-
шення оцінки від 3,56 до 4,17. 

Висновки. В результаті дослідження отримали оцінку 
індивідуально-професійних якостей викладачів студента-
ми, яку педагог повинен враховувати при підготовці до 
занять. Серед відповідей студентів в явному вигляді від-
сутній виділений нами індивідний компонент, але вони 
відзначають зовнішні прояви індивідуальних особливос-
тей викладача, пов’язані з його нейродинамічними влас-
тивостями і темпераментом.
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Результати оцінки суджень студентів свідчать про не-
обхідність зміни відносин в освітньому процесі на основі 
діалогічної взаємодії, емпатії, створення неповторної інди-
відуальної атмосфери на заняттях; орієнтації на пріоритет в 
цілепокладанні викладача завдань розвитку студента, а не 
завдань «оновлення змісту і технологій навчання», створен-
ня умов, в яких стимулюється спільна взаємодія індивіду-
альних якостей викладача і студентів. На жаль, така форма 
спільної діяльності, як партнерство (вищий тип навчальної 
взаємодії), поки що майже не аналізується, не розкривають-
ся докладно її відмітні ознаки і технологія побудови.

За результатами нашої експериментальної роботи, 
93,3 % опитаних студентів 4-го курсу ствердно відповіли на 
питання: «Чи впливає особистість викладача, його ІСПД на 
ваше ставлення до предмету?» Багато хто відзначає, що від-
ношення до одного і того ж предмету змінювалося багато 
разів, залежно від викладача. Студенти вважають, що твор-
чий викладач може істотно підвищити інтерес до предмета, 
зробити його значущим, залучити до роботи. 

Потенційно будь-який викладач може розвинути в 
собі майже всі якості або стильові риси, які є необхідни-
ми в його педагогічній діяльності. Однак ретельний аналіз 
отриманих даних підтверджує висловлене нами припу-
щення: при відсутності у викладача інформації про сту-
пінь ефективності ІСПД у взаємодії зі студентами, немож-
ливі його ефективна корекція і саморегуляція.
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ВідпоВідно до ноВоГо переліку ГалуЗеЙ Знань і спеЦіальностеЙ

ШляХи оптиміЗаЦії проВедення Виробничої практики З педіатрії  
у студентіВ IV курсу, які наВчаються анГліЙською моВою

О. Є. Абатуров, О. О. Агафонова, О. О. Кривуша
Державний заклад «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»

Вступ. Якість надання медичної допомоги населен-
ню будь-якої країни насамперед залежить від рівня під-
готовки лікарів, тому найважливішою проблемою сучас-
ної кадрової політики галузі охорони здоров’я України 
залишається якісна підготовка медичних кадрів. Одним з 
важливих напрямків підготовки фахівців є формування в 
них у процесі навчання професійних умінь, які забезпечу-
ють готовність до самостійної діяльності. Сучасному сус-
пільству необхідний такий фахівець, рівень професійної 
компетентності якого дозволить не тільки швидко орієнту-
ватися в нестандартних ситуаціях, але й приймати відпові-
дальні рішення, прогнозуючи їх можливі наслідки. Існую-
ча практично-орієнтована система викладання передбачає 
одночасне засвоєння теоретичних основ клінічних дисци-
плін та оволодіння практичними навичками та уміннями, 
що забезпечується практичною орієнтацією викладення 
дисциплін із зміщенням акцентів з теорії на практику та 
максимальному практичному спрямуванні всіх предметів, 
що дозволяє студентам зрозуміти необхідність вивчення 
даної дисципліни.

Модернізація вищої освіти потребує професійної ком-
петентності фахівців, що дозволить надати системі вітчиз-
няної освіти повну відповідність сучасним міжнародним 
вимогам. Поняття професійної компетентності спеціаліста 
– це, насамперед, готовність та спроможність самостійно 
виконувати основні задачі та вирішувати проб лемні завдан-
ня та ситуації, що можуть виникати у майбутній професій-
ній та соціальній діяльності. Поєднати в собі найважливіші 
риси практично-орієнтованої системи викладання педіатрії 
суттєво допомагає виробнича практика. 

Методологічне та організаційне вдосконалення про-
ведення виробничої практики майбутніх лікарів дозволить 
вирішити ці задачі. І якщо на теперішній час сформовано 
сучасну методологічну базу для проведення практики віт-
чизняними студентами, або студентами-іноземцями, що 
навчаються російською мовою, студенти-іноземці, процес 
навчання яких відбувається на англійській мові, мають 
певні труднощі, насамперед у спілкуванні з пацієнтами.

основна частина. У сучасній моделі організації на-
вчального процесу виробнича практика виділена як само-
стійний вид навчальної діяльності, для проходження якої 
надається 45 годин самостійної роботи. З 2015-16 навчаль-
ного року в ДЗ «ДМА МОЗ України» студенти IV курсу, 
що навчаються за спеціальністю «Лікувальна справа» (в 
тому числі й ті, що навчаються англійською мовою) прохо-
дять виробничу практику протягом навчального року, під 
час вивчення предмету «Педіатрія». 

Поєднання практичної та теоретичної частин навчання 
має суттєві переваги. Студенти мають змогу під час прак-
тики працювати в декількох відділеннях, а не в одному, 
як відбувалося під час п’ятиденної практики по закінченні 

семестру. Знання, що були отримані під час практичного 
заняття, застосовуються студентом у той же день само-
стійно біля ліжка хворого, що дає йому змогу побачити 
«слабкі» місця своєї підготовки та самостійно або за до-
помогою викладача систематизувати та узагальнити свої 
вміння. При проведенні виробничої практики на протязі 
учбового року використовуються бази лікарень, на тери-
торії яких розташовані педіатричні кафедри, що дає змогу 
з одного боку краще здійснювати контроль за студентами, 
а з іншого – студент має змогу щільного контакту зі своїм 
викладачем. Студенти мають змогу також бути присутні-
ми при консультаціях хворих професором або доцентами 
кафедри. 

Але самостійна робота під час виробничої практики 
викликає низку проблем у студентів, що навчаються ан-
глійською мовою. 

В першу чергу у студентів, що навчаються англій-
ською мовою виникають мовні труднощі під час спіл-
кування з пацієнтами. Студенти вивчають російську або 
українську мову під час мовних уроків, але на IV курсі 
це дає можливість студентам спілкуватися на побутовому 
рівні, не використовуючи професійні терміни. Ця пробле-
ма могла б вирішитися залученням так званих статистів, 
людей, що володіють англійською мовою та можуть іміту-
вати симптоми заданої хвороби. Нажаль на теперішній час 
ми не маємо змоги здійснити таку практику, тому зазвичай 
студенти під час виробничої практики отримують допо-
могу викладача, який постає в якості перекладача. Слід за-
значити, що така практика є недосконалою, бо через певні 
психологічні обставини студенти дивляться на викладача 
в першу чергу як на вчителя, а не як на перекладача. В 
свою чергу викладач не є сторонньою людиною в процесі 
опитування хворого і часом мимоволі підказує студентам 
питання для опитування, що не сприяє розвитку самостій-
ності процесу практики.

Для покращення якості проведення при проходженні 
виробничої практики застосовується англійсько-російський 
медичний розмовник, який розроблено на основі «Практи-
ческого русско-английского медицинского разговорника» 
за редакцією Б.Р. Петрова. У розмовнику викладено фрази, 
що їх застосовують при спілкуванні з хворою дитиною та 
поряд наведено їх викладення англійською мовою. Студент 
має змогу як вимовити фразу, що йому потрібна російською 
мовою, а коли це є для нього занадто складно – показати її 
дитині або її батькам. Це значно полегшує процес спілку-
вання англомовного студента з пацієнтом, а також сприяє 
вивченню професійних термінів.

Для полегшення спілкування студентів з пацієнтами 
студенти також працюють в групах, де один з них досить 
вільно володіє російською мовою. Якщо на кафедрі одно-
часно проходять навчання групи англомовних та російсько- 
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або українськомовних студентів до роботи в змішаних гру-
пах залучаються українські студенти, що володіють англій-
ською мовою, що не тільки полегшує процес проходження 
практики, але й сприяє інтернаціональному вихованню.

Висновки:  1. Якість та об’єм засвоєного обсягу прак-
тичних навичок під час виробничої практики з педіатрії 
на IV курсі суттєво впливають на якість навчання та вдо-
сконалення практичних вмінь на подальших курсах та 
сприяють підвищенню результатів складання випускного 
комплексного професійно-орієнтованого іспиту.

2. Для підвищення якості самостійної роботи англо-
мовних студентів з російськомовними пацієнтами слід ви-
користовувати розмовники, що розроблені з урахуванням 
тематики занять та потребами студента, що виникають під 
час спілкування з хворими.

3. Під час проходження виробничої практики англо-
мовними студентами слід залучати до роботи у мікрогру-
пах російськомовних студентів, що також навчаються на 
IV курсі та володіють англійською мовою.
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На сучасному етапі розвитку медицини важлива роль надається підвищенню рівня підготовки лікарів-стоматологів, що 
обумовлює покращення якості надання стоматологічної допомоги. Міждисциплінарна інтеграція, яка являє собою комплексну 
систему навчання та ґрунтується на необхідності об’єднання учбового матеріалу в певному змістовому просторі, сприяє реалі-
зації даного чинника в освіті. Її впровадження у процес підготовки студентів стоматологічних факультетів сприяє покращенню 
сприйняття матеріалу, що вивчається, обумовлює розвиток клінічного мислення та відіграє значну роль у формуванні цілісної 
та цілеспрямованої особистість лікаря-стоматолога.

At the present stage of development of medicine the important role of raising of education level of stomatologists that improves of 
the quality of dental care. Interdisciplinary integration, which is a comprehensive educational system and is based on the necessary of 
unite educational material in a semantic space, and facilitates the realization of this factor in education. Its introduction in the education 
of stomatologist-students improves the perception of the material being studied, causes the development of clinical thinking and plays 
a significant role in shaping a coherent and purposeful personality of stomatologist.

Вступ. Висока якість надання стоматологічної допо-
моги – це основна задача у підготовці лікарів даного про-
філю на сучасному етапі. Реалізація цієї мети у значній 
мірі залежить від професійного рівня та якості підготовки 
стоматологічних кадрів.

На сучасному етапі підготовки лікарів-стоматологів 
необхідно враховувати певні чинники, а саме: високі ви-
моги до рівня якості у сфері медичного, а особливо сто-
матологічного, обслуговування; динамічні зміни в охо-
роні здоров’я та правові особливості суб’єктів охорони 
здоров’я в Україні; масштабність та темпи реорганізацій 
в області накопичення, передачі та використання інформа-
ції з питань медичної науки; міжнародне співробітництво 
в сфері медичної освіти: уніфікація системи оцінювання, 
мобільність студентів, викладачів та спеціалістів галузі 
охорони здоров’я; введення засобів дистанційного навчан-
ня [1, 3].

Основна частина. Задачу щодо покращення рівня під-
готовки лікарів-стоматологів успішно виконує міждисцип-
лінарна інтеграція, яка повинна бути постійно впровадже-

ною у процес підготовки студентів у вищих медичних на-
вчальних закладах.

Міждисциплінарна інтеграція на сучасному рівні 
підготовки лікарів-стоматологів є необхідною умовою, 
яка сприяє не тільки інтенсифікації, систематизації та 
оптимізації навчально-пізнавальної діяльності студен-
тів, а й органічному розвитку особистості. Окрім того, 
вона передбачає формування блока учбового матеріалу 
за декількома дисциплінами, обумовлює цілеспрямоване 
формування у студентів практичних навиків та спромож-
ності вирішувати учбові завдання. Розширює кругозір 
студентів, сприяє самостійному сприйняттю матеріалу, 
самовдосконаленню протягом навчання у вищих медич-
них навчальних заходах та після їх закінчення. Причому 
впровадження міждисциплінарної інтеграції в підготов-
ку студентів-стоматологів підготовлює їх у більшій мірі 
до наступної самостійної практичної діяльності, стиму-
лює необхідність вивчення нової інформації для вдо-
сконалення як теоретичної, так і практичної підготовки 
майбутніх спеціалістів [4].
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При підготовці лікаря-стоматолога міждисциплінарна 
інтеграція є можливістю використання студентом усього 
комплексу знань з окремої дисципліни із іншими дисци-
плінами та учбовими курсами. Такий підхід надає мож-
ливість використовувати зміст кожної дисципліни для 
можливості побудови цілісної картини у майбутній про-
фесійній діяльності. Сприяє більш ретельній підготовці 
студентів до навчального матеріалу з окремої дисципліни. 
Причому особлива увага повинна приділятися вивченню 
фундаментальних дисциплін. 

Впровадження в практику викладання на стоматоло-
гічних факультетах міждисциплінарної інтеграції значно 
полегшує сприйняття матеріалу студентами як на прак-
тичних та лекційних заняттях, так і при самостійній під-
готовці. Кожна окрема тема стає більш доступною для 
розуміння та створюється повноцінне уявлення про кожну 
галузь стоматологічної науки.

Суттєвим чинником для удосконалення інтегративних 
зв’язків в учбових програмах суміжних дисциплін є об-
ґрунтування ступеню зв’язку між дисциплінами, що ви-
вчаються. Це створює необхідність координувати робочі 
навчальні програми з суміжних предметів. Також факто-
ром, який впливає на розвиток інтелектуальних можли-
востей у студентів-стоматологів є робота студентів у нау-
кових гуртках кафедр, підготовка до виступів на студент-
ських конференціях що може цілеспрямувати підготовку 
лікарів-стоматологів для практичної охорони здоров’я [2]. 

В умовах впровадження Болонського процесу особ-
ливе місце у підготовці майбутніх лікарів-стоматологів 
займають тестові завдання, які за своїм змістом забезпечу-
ють базовий контроль знань та передбачають реалізацію 
інтегративного мислення у студентів на основі матеріалів 
учбових програм дисциплін, що вивчались раніше. При 
підготовці тестових завдань повинні бути враховані вже 
набуті знання із фундаментальних та суміжних дисциплін. 

Такі завдання можуть бути використані як для базового та 
поточного контролю рівня знань студентів, так і для під-
готовки до ліцензійного іспиту «КРОК-2. Стоматологія».

Висновок. Впровадження міждисциплінарної інтегра-
ції у процес підготовки лікарів-стоматологів сприяє по-
кращенню сприйняття матеріалу, що вивчається обумов-
лює розвиток клінічного мислення та формує цілісну та 
цілеспрямовану особистість лікаря-стоматолога.
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SYNDROME BURN-OUT  IN TEACHERS MEDICAL UNIVERSITY

С. V. Aymedov,  O. P. Rogachevskiy, K. O. Talalaev, Yu. O. Asieieva
Odessa National Medical University

Авторами у статті визначені симптоми, які є характерними для синдрому burn-out. Дослідження проведено серед викладів 
медичного вищого навчального закладу. За результатами дослідження описані основні прояви синдрому burn-out. Вивчення 
даного синдрому серед викладачів медичних університетів є актуальним завдяки все зростаючим вимогам до кваліфікації та 
особистості викладачів й вимог до рівня вищої освіти студентів-медиків, що стає причиною збільшення як психологічного так 
і професійного навантаження на викладача. На основі проведеного експериментального дослідження виділено специфічні для 
даної категорії осіб предиктори емоційного вигорання та підготовлені відповідні рекомендації щодо профілактиці синдрому 
burn-out.

ключові слова: синдром burn-out, викладач медичного університету, адаптація, стресогенний чинник, психопрофілактика.
The authors of the article by symptoms that are characteristic of the syndrome of burn-out. The study was conducted among of the 

medical university. The study describes the main manifestations of the syndrome of burn-out. The study of this syndrome among teachers 
of medical universities is important due to ever-increasing requirements for qualification and individual teachers and requirements for 
the higher education of medical students, causing an increase in both psychological and occupational burden on the teacher. Based on the 
pilot study highlighted specific to this category of persons predictors of emotional burnout and prepared appropriate recommendations 
for the prevention of the syndrome of burn-out.

Key words: syndrome of burn-out, Medical University lecturer, adaptation, stress factors, psychoprophylaxis.
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Вступ. Період сьогодення характеризується падінням 
престижності соціально-значимих професії: лікаря, пе-
дагога, вченого та інших. В рамках жорсткої конкуренції 
знаходяться і викладачі вищих навчальних закладів краї-
ни, що стає однією з причин психічного та емоційного 
напруження, появою тривоги, депресії, психосоматичних 
розладів тощо. Отже особистість отримує ознаки які ма-
ють синдромогенез емоційного вигоряння, що являє со-
бою складний процес, поєднуючий чинники особистісно-
го та організаційного ґатунку, з англійського він має назву 
burn-out. В англомовної літературі цей термін найчастіше 
застосовується по відношенню до лікарів чи спеціалістів 
соціально-гуманітарної сфери, які потерпають від стре-
су на роботі [8, 11, 14, 15 та ін.]. Останні, у свою чергу, 
містять специфічні чинники праці, системні характерис-
тики яких у сучасних складних умовах відділень лікарень 
де розташовані підрозділи вищих навчальних закладів, а 
саме клінічні кафедри, є недостатньо вивченими.

основна частина. Дефініція «синдром burn-out» – 
визначається як стан емоційного, розумового виснажен-
ня, фізичного стомлення, що виникає в результаті хроніч-
ного стресу на роботі [13]. Розвиток даного синдрому є 
характерним для професій де домінує надання допомоги 
людям: медичні працівники, вчителі, психологи, соціаль-
ні працівники, рятувальники, працівники правоохорон-
них органів, пожежники [2, 3]. Перевантаження робочим 
стресом, на думку більшості науковців [4, 14, 15 та ін.] 
є основним етіо логічним предиктором синдрому burn-
out для будь-якого фахівця, у тому числі педагога-лікаря, 
яких більшість у вищих навчальних закладах медичного 
профілю. Синдромогенез емоційного вигоряння (англ. 
staff burn-out) являє собою складний процес, що поєднує 
чинники особистісного та організаційного ґатунку [8, 11, 
14 та ін.]. Саме останні являються специфічними чинни-
ками праці викладачів медичних університетів, систем-
ні характеристики яких  визначені як розлад адаптації в 
МКХ-10 кодом «Z63.0» [18], а також ВООЗ (Всесвітня 
організація охорони здоров’я) визначено стратегії пер-
винної, вторинної та третинної профілактики синдрому 
staff burn-out [14]. Необхідно зазначити, що останнім, 
превенції синдрому burn-out передбачають розробку 
стандартизованих інтервенцій, які були б адаптовані до 
місцевих умов певної організації [2; 7; 8; 14; 16], тоб-
то відповідали специфіці об’єкта психопрофілактичних 
інтервенцій, в рамках нашого дослідження це викладачі 
вищих навчальних закладів медичного профілю (вибірку 
склали викладачі Одеського національного медичного 
університету в кількості 57 осіб з різним стажем викла-
дання). За даними дослідження виявлені наступні групи 
чинників синдрому burn-out:

– індивідуальні (високий рівень очікування результа-
тів від своєї роботи, яскраво виражена орієнтованість на 
досягнення мети, високий рівень відданості моральним 
принципам, схильність до самопожертви);

– ситуаційні (надмірне професійне навантаження, 
неадекватна соціальна й психологічна підтримка, між-
особистісні конфлікти з колегами, студентами, членами 
власної родини).

Розглянемо отримані результати:
– Серед індивідуальних чинників виявлено: фактор 

«критичності життя у 19 % опитаних; фактор «недовіри 
своїм силам» – 13 % опитаних; фактор «емоційної неком-
петентності» – 10 % опитаних;

– Серед ситуаційних чинників виявлено: фактор «про-
фесійної втоми через важко хворих» виявлено майже у 
10 % опитаних; фактор «низької винагороди» – понад 8 % 
опитаних.

Отже, визначені індивідуальні та ситуаційні чинни-
ки синдрому burn-out стають однією із детермінант про-
фесійної деструкції викладачів медичного університету. 
Негативні зміни впливають на порушення «Я-образа» 
особистості, при чому для даної категорії осіб характерно 
зміщення в бік поширення «Я-професійного» над образом 
«Я» особистості, що і стає причиною погіршення психіч-
ного здоров’я, депресії, постійного стресу та тривожності 
й викликає психосоматичні порушення. Небезпека форму-
вання таких професійних деструкцій полягає у тому, що 
вони формуються повільно і відповідно до стажу роботи 
стають майже непомітним для самої особистості, немож-
ливість своєчасного усвідомлення наявності синдрому 
burn-out призводить лише до погіршення психологічного 
стану особистості і не дозволяє своєчасно прийняти по-
переджувальні заходи. 

Висновки. Тому ми пропонуємо запровадження на-
ступних заходів щодо профілактики та попередження син-
дрому burn-out у викладачів медичних університетів:

- розробити та запровадити алгоритм моніторингу 
групи ризику з урахуванням: стажу роботи, психологічно-
го стану особистості, мотиваційної, соціальної, емоційної 
та когнітивної складової;

- запровадити систематичну психодіагностику та діаг-
ностику професійної дезадаптації педагогічного складу 
медичних університетів;

- розробити та запровадити систематичний моніторинг 
відповідності навантаження та винагороди за роботу;

- впроваджувати проведення тренінгових занять із 
викла дачами медичних університетів по формування на-
вичок: стресостійкості, емоційного вигорання та профе-
сійного саморозвитку, компетенції тощо.
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питання наВчально-методичноГо ЗабеЗпечення наВчальноГо проЦесу  
у Внм(Ф)З україни ВідпоВідно до ноВоГо переліку ГалуЗеЙ Знань і спеЦіальностеЙ

К. В. Александрова, О. Б. Макоїд, О. С. Шкода
Запорізький державний медичний університет

Вступ. В зв’язку з імплементацією нового Закону 
України «Про вищу освіту» ініційовано створення но-
вих галузевих стандартів вищої освіти [1]. Крім того ви-
никає потреба в створенні нового навчального плану та 
навчально-методичного забезпечення навчального проце-
су на додипломному етапі підготовки магістрів фармації.

основна частина. МОЗ України 10–11 березня у 
ВДНЗ України «Буковинський державний медичний уні-
верситет» провело засідання робочої наради членів коор-
динаційної та робочих груп щодо обговорення проектів 
стандартів вищої освіти зі спеціальностей галузі знань 
«Охорона здоров’я» [2]. Наслідком цієї наради стала за-
цікавленість фахівців, які викладають біологічну хімії на 
фармацевтичних факультетах (очна та заочні форми на-
вчання) ВНМ(Ф)З України.

Тому, кафедрою біологічної хімії ЗДМУ, як опорною з 
дисципліни «Біологічна хімія» для спеціальностей «Фар-
мація» та «ТПКЗ» [3] 30 березня 2016 р. було проведене 
спільне засідання з однопрофільними кафедрами ВНМ(Ф)З 
України в режимі телекомунікаційної наради.

Згідно проекту нового навчального плану на вивчення 
дисципліни «Біологічна хімія» спеціальності «Фармація» 
відводиться 6 кредитів (180 годин). В межах цієї кількості 
годин нами було запропоновано на обговорення співвідно-
шення аудиторної та самостійної робіт, яке становить 2:1. 
Аудиторна робота розподілена наступним чином: лекцій – 
40 год, практичні заняття – 80 год, а на самостійну роботу 
відводиться 60 годин.

Учасники телекомунікаційної наради вважають до-
цільним проводити вивчення дисципліни «Біологічна хі-

мія» на V та VI семестрах ІІІ курсу навчання, після засво-
єння студентами фармацевтичних факультетів дисциплін 
«Загальна та неорганічна хімія», «Аналітична хімія» та, 
особливо, дисципліни «Органічна хімія», яка надає необ-
хідні базові знання з будови та властивостей основних біо-
органічних молекул.

Членами наради також було наголошено про необ-
хідність відкритості банку тестових завдань ліцензійного 
інтегрованого іспиту «Крок 1. Фармація», проведення фа-
хової експертизи тестових питань з залученням провідних 
фахівців та перегляду графіку проведення. Рекомендовано 
проводити ЛІІ «Крок 1. Фармація» під час сесії по завер-
шенню ІІІ курсу, що дозволить студентам фармацевтичних 
факультетів зосередитися на підготовці до іспиту, покра-
щити результати його складання та уникнути юридичного 
казусу щодо переведення на IV курс навчання без успіш-
ного його складання.

Висновки. За результатами спільної телекомуніка-
ційної наради кафедри біологічної хімії ЗДМУ, як опорної 
для дисципліни «Біологічна хімія» для спеціальностей 
«Фармація» та «ТПКЗ» з однопрофільними кафедрами 
ВНМ(Ф)З України був запропонований орієнтовний роз-
поділ годин навчального навантаження та рекомендації 
щодо проведення ЛІІ «Крок 1. Фармація».
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компетентнісниЙ підХід у ЗабеЗпеченні якості ВиЩої осВіти

К. В. Александрова, Н. П. Рудько, Н. В. Крісанова
Запорізький державний медичний університет

Вступ. Розвиток науки, досягнення в галузі біології і 
медицини та поява нових напрямків фундаментальних до-
сліджень сприяє збільшенню потреби в висококваліфіко-
ваних лікарських кадрах в Україні. На теперішній час ви-
никає потреба перегляду деяких традиційних уявлень про 
навчальний процес та його технології, що дозволяє набли-
зити якість підготовки фахівця до вимог сучасної науки 
і практики. Випереджаючий характер професійної освіти 
вимагає формування готовності випускника до роботи в 
умовах технологій «завтрашнього дня». Виникає потреба 
в такому результаті освіти, коли його кінцевим продуктом 
стає компетентність як реалізація у певній професійній 
ситуації потенційної дії.

основна частина. Викладачі кафедри біологічної хі-
мії ЗДМУ, маючи певний досвід роботи, пропонують роз-
глянути низку зауважень та пропозицій щодо удоскона-
лення педагогічного процесу вивчення дисципліни «Біо-
логічна хімія» у медичних ВНЗах:

1) застосовування автоматизованих навчальних сис-
тем, які передбачають комплексну роботу студента як 
з формульним матеріалом і текстом, так із графічними 
об’єктами одночасно. Розроблені нами автоматизовані 
навчальні системи складаються з: анімаційних блоків, 
текстового матеріалу та бази тестів. На засаді текстової 
інформації здійснюються стандартні форми навчання, а 
використання візуалізації метаболічних процесів та їх 
регуляція дозволяє підняти засвоєння навчального мате-
ріалу на новий рівень. Необхідно підкреслити, що при 
розробці сценарію анімаційних фрагментів використову-
валися найновіші уявлення про форму, вигляд, будову та 

взаємозв’язки компонентів та самих процесів у відповід-
ності з сучасними досягненнями науки;

2) контроль теоретичних знань та практичних навичок 
студентів медичного факультету з дисциплін природничо-
наукового циклу (I-II роки навчання) проводиться пере-
важно методом тестування завданнями першого рівня 
складності. Таким чином студенти тільки впізнають знайо-
мі терміни. При використанні інших рівнів складності тес-
тових завдань з’явиться можливість з’ясовувати вміння 
студентів утворювати причинно-наслідкові зв’язки, тобто 
формувати клінічне мислення;

3) зміст самостійної роботи студентів часто зведений 
по суті тільки до реферативної роботи з літературою, хоча 
на даний час існують інші більш ефективні форми само-
стійної роботи. Викладачі кафедри пропонують і здійсню-
ють консультативну допомогу студентам у підготовці пре-
зентацій, що містять узагальнюючі схеми, рисунки, аніма-
цію тощо з визначеної теми.

Використання вище означених методичних підходів у 
навчальному процесі дозволить вирішити проблему під-
вищення якості навчання в умовах сьогодення.

Висновки. Кінцевим результатом діяльності щодо за-
безпечення якості освіти є рівень професійної підготовки ви-
пускників, компетентнісність яких безпосередньо оцінюють 
установи-роботодавці. Співробітники кафедри біологічної 
хімії ЗДМУ беруть активну участь у процесі вдосконалення 
системи забезпечення якості підготовки фахівців. Прикла-
даючи всі зусилля для підвищення якості базової освіти в 
нашому ВНЗі, ми чітко усвідомлюємо, що якість навчально-
го процесу визначає якість професійної діяльності.

поєднання традиЦіЙниХ та інноВаЦіЙниХ педаГоГічниХ теХнолоГіЙ  
у Викладанні сімеЙної медиЦини на додипломному ріВні

Л. С. Бабінець, Н. Є. Боцюк, Н. І. Корильчук, І. О. Боровик, О. О. Воронцов
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»

Вступ. Реформування вітчизняної системи охорони 
здоров’я передбачає розвиток первинної медико-санітарної 
допомоги (ПМСД) на засадах сімейної медицини (СМ) і є 
стратегічним напрямком реформування системи охорони 
здоров’я (ОЗ) України. Вважаємо, що попри необхідність 
підвищення якості і доступності медичної допомоги, важ-
ливим у цьому процесі є відновлення пріоритетного зна-
чення профілактики в ОЗ громадян та авторитету сімей-
ного лікаря (СЛ). За цих умов найважливіше значення має 
поліпшення якості підготовки кадрів ПМСД, в тому числі 
підвищення освітнього рівня майбутнього лікаря [1]. 

Основна частина. Мотивування лікаря ЗП-СЛ повин-
но розпочинатися ще на додипломному рівні підготовки. 
Студентам належить відпрацьовувати навички, котрі скла-
дають основу майбутньої практики, зокрема проведення 
першого контакту з пацієнтом, раннього виявлення за-
хворювань, правильної організації маршруту пацієнта, 

надання невідкладної допомоги на первинному рівні. Ще 
зі студентської лави їх слід налаштовувати на важливість 
диспансерного спостереження за хворими з найбільш по-
ширеними захворюваннями, реабілітації хворих та інва-
лідів. 

Отже, роль кафедри ПМСД та ЗП-СМ саме на до 
диплом ному рівні істотно зростає. За період існування 
кафедри (із 1999 року) колективом напрацьовано цілий 
ряд методик, покликаних підготувати СЛ відповідно до 
державних освітніх стандартів. Впродовж практичних за-
нять у студентів формується цілісний, системний підхід 
до вирішення проблем пацієнта, пов’язаних з порушенням 
здоров’я і виникненням хвороб. Професійні компетенції 
профілактичної роботи, лікувально-діагностичного та реа-
білітаційного процесів закріплюються і вдосконалюються 
впродовж амбулаторного прийому, проблемних дискусій, 
ділових постановок, заповнення навчальної документації.
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Враховуючи реалії сьогодення, розвиток новітніх 
технологій підготовка висококваліфікованого фахівця 
ЗП-СМ вимагає, поряд з класичними методами навчання, 
впровадження інноваційних педагогічних підходів [2]. 
Водночас, вони є взаємодоповнюючими складовими єди-
ного процесу підготовки СЛ, покликаного забезпечити до-
сягнення ним професійної компетентності. З цією метою 
нами широко використовуються кафедральні студентські 
науково-практичні конференції як вид самостійної робо-
ти студентів. Напередодні групою обирається та чи інша 
проблема СМ, котра виноситься на конференцію. Студен-
тами здійснюється підготовка з проведенням досліджен-
ня, аналізом цікавих клінічних випадків, опрацюванням 
інформаційних ресурсів, створенням презентацій та само-
стійним проведенням заходу [3]. Серед тем: «Принципи 
ефективного консультування пацієнтів та формування 
прихильності до лікування в практиці сімейного лікаря», 
«Немедикаментозне лікування в практиці сімейного ліка-
ря» «Синдром вигоряння у практиці сімейного лікаря», 
«Клініка, дружня до молоді: проблеми та перспектива», 
«Особливості планування сім’ї в практиці сімейного ліка-
ря» тощо. Оскільки ключовим напрямком підготовки ліка-
ря на нашій кафедрі є профілактика захворювань, усі до-
повіді здійснюються крізь призму медичної профілактики. 
Висвітлюються питання ідентифікації факторів ризику та 
їх корекції, раннього виявлення провісників захворювань. 
Щодо вторинної профілактики – поряд з базовим протоко-
лом обговорюються ад’ювантні, часто немедикаментозні 
методи лікування, в тому числі питання лікувального хар-
чування, рефлексотерапії, фізіотерапії, ЛФК, санаторно-
курортного лікування. Для ілюстрації матеріалу студенти 
до виступів створюють графіки, діаграми, добирають те-
матичні відеоролики або фільми. Візуалізація об’єктивних 
даних сприяє закріпленню отриманих слухачами знань на 
вербальному та образному рівні, що сприяє хорошому за-
своєнню матеріалу.

Впровадження таких методик дозволяє викладачам 
вийти за межі навчальної програми і творчо моделювати 
студентську діяльність. На обговорення виносяться не 
лише ситуації, які зустрічаються в повсякденній практиці 
СЛ, а й особливі випадки та нестандартні підходи. До дис-
кусії з питань конференції та запропонованих віртуальних 
ситуацій залучаються усі слухачі. Своє розуміння пробле-
ми та шляхи її вирішення висловлюють студенти інших 
груп, діляться досвідом викладачі. Наостанок слово бере 
куратор проведення конференції і проводить оцінювання 
науково-пошукової роботи студентів, а також підводить 
підсумки. 

Висновок. Поєднання традиційних та інноваційних 
педагогічних технологій дозволяє підняти навчальний 
процес на більш високий рівень, зробити його більш ін-
формативним і цікавим, а в кінцевому підсумку значно 
підвищити якість професійної підготовки лікаря загальної 
практики-сімейного лікаря.
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актуальні питання підГотоВки спеЦіаліста ЗаГальної практики – сімеЙноГо 
лікаря на додипломному ріВні

Л. С. Бабінець, Н. Є. Боцюк, Є. М. Стародуб, С. С. Рябоконь, В. М. Творко, О. Р. Ясній
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»

Вступ. На сьогодні загальна практика-сімейна меди-
цина (ЗП-СМ) розглядається як нова клінічна дисципліна, 
котра спрямована на турботу про здоров’я людини, засно-
вана на широкому спектрі медичних знань. Покликання 
сімейного лікаря – об’єднати ці знання, проаналізувати 
залежність стану здоров’я пацієнта від життєвих обставин 
і, використовуючи можливість впливати на його сім’ю, по-
кращувати якість життя суспільства [1]. 

Основна частина. Метою викладання СМ на кафедрі 
первинної медико-санітарної допомоги та ЗП-СМ є адап-
тація студентів до умов функціонування ПМСД вже на до-
дипломному рівні, виховання майбутніх лікарів високих 
духовних і моральних якостей, відповідальності перед 
громадою, оскільки його подальша праця опирається на 
особистісні стосунки лікаря і пацієнтів та їх сімей.

Основою педагогічної стратегії колективу кафедри є 
проблемно-орієнтоване навчання, котре забезпечує ціліс-

ність уявлення про здоров’я людини та його порушення. 
Для реалізації цих завдань використовуються активні 
методи навчання: дискусія, робота в «малій» групі, діло-
ва гра, тренінг. Без сумніву, самими ефективними зали-
шаються традиційні методи навчання з відпрацюванням 
практичних навичок у кабінетах лікарів ПМСД, а саме 
співпраця з лікарем під час амбулаторного прийому, де-
монстрація і колективне обговорення діагностики та ліку-
вання хворих. 

Водночас, впродовж викладання ЗП-СМ важливими 
є розділи медико-соціального патронажу хворих на хро-
нічні недуги та їх сімей, ведення пацієнта в період ремісії 
хвороби. Саме випадки практичного спілкування з пацієн-
том та його сім’єю вважаємо найважливішими в навчанні 
на нашій кафедрі. Об’єктом дослідження було визначено 
здоров’я людини. За мету обрано формування у студентів 
знань та умінь вирішення медико-соціальних проблем па-
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цієнта і його сім’ї. Такий ухил, на нашу думку, дозволить 
вже на додипломному рівні виховувати у майбутнього фа-
хівця в області СМ навички комплексного, багатоплано-
вого підходу до роботи, пролонгованого спостереження за 
пацієнтом на всіх етапах патологічного процесу [2]. 

При проходженні циклу із ЗП-СМ студент отримував 
завдання самостійно вибрати серед пацієнтів суб’єкт для 
активного патронажу. В подальшому передбачався візит 
до сім’ї хворого, опитування її членів згідно з розробле-
ною анкетою, а також складання звіту. Після проведеного 
дослідження студент заповнював «Медичну карту амбу-
латорного хворого» (форма № 025/о). Цей важливий до-
кумент внесений до робочого журналу практичної роботи 
студентів, котрий було розроблено педагогічним колек-
тивом кафедри. «Медична карта амбулаторного хворого» 
є основним документом, у якому фіксують усі дані про 
хворого. У ній, окрім паспортної частини, містяться дані, 
отримані при опитуванні хворого, інформація про щеп-
лення, результати фізикального обстеження і додаткових 
досліджень, консультативні висновки інших спеціаліс-
тів, зазначено лікувально-профілактичні заходи на різних 
етапах лікування, дані про тимчасову і стійку втрату пра-
цездатності, виписки з історій хвороб та висновки інших 
лікувально-профілактичних закладів (ЛПЗ) щодо хворого. 
Обгрунтовуючи доцільність такого навчання, слід заува-
жити, що форма 025\о є тим основним документом, що 
дозволяє реалізувати принципи наступності та послідов-
ності всіх лікувально-діагностичних і реабілітаційних за-
ходів, які проводять у різних ЛПЗ. 

Особлива увага приділялась відпрацюванню нави-
чок ефективного консультування хворого та формування 
у нього прихильності до лікування та усвідомлення від-
повідальності за власне здоров’я та своєї сім’ї. Зокрема, 
студент збирав інформацію про житлово-побутові умови 
сім’ї та стан довкілля, вивчав чинники, які можуть мати 
негативний вплив на здоров’я пацієнта і членів сім’ї. Таке 
завдання сприяло розумінню студентами психологічних 
аспектів практики сімейного лікаря, адже ці дані необхід-
но враховувати у своїй подальшій роботі.

Захист проведеної дослідницької роботи проводився у 
формі диспуту, до котрого залучались усі студенти групи. 
Звучали питання щодо аналізу санітарної культури в сім’ї 
(вживання алкоголю, відношення членів сім’ї до тютюно-
паління, випадки токсикоманії, наркоманії), дефектів асор-

тименту харчування, переважного характеру праці, шкід-
ливих умов праці та проживання. Важливим вважалося 
уміння студента оцінити психологічний клімат у сім’ї, від-
ношення її членів до свого здоров’я, що відображалось за-
гальною характеристикою способу життя сім’ї (здоровий, 
нездоровий). Зазначимо, що все це вимагало від майбут-
нього лікаря конфіденційності та особливого такту, адже 
успішне лікування пацієнта потребує налагодження співп-
раці з іншими членами його сім’ї. Увага викладача зверта-
лась на критерії призначення контролюючої, замісної та 
протирецидивної терапії, питання паліативної допомоги 
з урахуванням досягнень доказової медицини. Водночас, 
оцінювалась якість заповнення документації [3].

На завершення дискусії проводили оцінювання ме-
дичного статусу пацієнта, визначення групи ризику за 
тими чи іншими виявленими показниками. Достатня ува-
га приділялась лікувальним і профілактичним заходам, 
підбору оздоровчих програм для хворих різного профілю, 
підтримці активного довголіття, медико-соціальній реабі-
літації. Наголошувалось на необхідності якісного спосте-
реження за здоровими членами його родини. 

Висновок. Підготовка сімейного лікаря на додиплом-
ному рівні вимагає формування у студентів таких якостей, 
як уміння бути інтегратором, поєднувати етичний та еко-
номічний підходи, мати навички ефективного консульту-
вання пацієнтів, а також бути лідером, менеджером, відпо-
відальним за здоров’я і якість життя жителів дільниці. 
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практичні наВики В контексті Викладання дисЦипліни «ХірурГія»

Т. Є. Баб’як, Б. В. Дибас, О. В. Лукавецький
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

“З педагогічного боку, сучасна медицина, як і всі на-
укові вчення, характеризується активністю. Студент вже 
не просто спостерігає, слухає, запам’ятовує: він діє. Його 
власна діяльність в лабораторії і в клініці є основними чин-
никами в його навчанні та дисциплінованості. В теперіш-
ній час медична освіта охоплює два визначення – навчан-
ня та уміння; студент не може мати якісних знань, якщо 
він не знає як це зробити” (Абрахам Флекснер, 1910).

З огляду на реформування системи охорони здоров’я 
в Україні, інтеграцію у Європейський освітній та нау-

ковий простір, акцент уваги на викладанні військової 
хірургії та надзвичайних станів, перед вищими навчаль-
ними медичними закладами постають сучасні виклики 
щодо підготовки висококваліфікованих фахівців. Кон-
цептуальний напрямок спеціалізації “лікар загальної 
практики – сімейна медицина” передбачає поєднання 
теоретичних знань випускників та практичних навиків, 
як на етапі додипломного навчання, так і післядипломної 
підготовки, що в подальшому буде зреалізовано під час 
самостійної роботи.
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Пріоритетне значення у засвоєнні та апробації студен-
тами практичних навиків належить клінічним кафедрам. 
Наскрізна програма з дисципліни “Хірургія” для студен-
тів 4–6 курсів медичних факультетів окреслює розділи 
тематичних занять та перелік рекомендованих практич-
них навиків. Про важливість цього питання свідчить за-
тверджена у 2015 році та впроваджена програма з підго-
товки студентів медичних факультетів вищих медичних 
навчальних закладів та лікарів-інтернів для оволодіння 
практичними навиками та методиками, необхідними для 
подальшої роботи на посадах лікарів за спеціальністю 
“Загальна практика – сімейна медицина”. Вимоги щодо 
обсягу засвоєння студентами медичних вузів практичних 
навиків відображено також в освітньо-кваліфікаційних 
характеристиках (ОКХ) та освітньо-професійних програ-
мах галузевих стандартів підготовки фахівців. Практичні 
навики, які необхідно вивчити студентам старших курсів 
можна класифікувати на наступні категорії: а) ведення ме-
дичної документації; б) мануально-перцептивні навики 
фізикального обстеження пацієнтів; в) інтерпретація ре-
зультатів лабораторних та інструментальних досліджень; 
г) базові медичні маніпуляції, зокрема і з надання невід-
кладної допомоги.

Засвоєння практичних навиків передбачає послідовні 
етапи: теоретичне вивчення; демонстрування та пояснен-
ня викладачем; контрольоване відтворення навику студен-
тами; повторення в різних модельованих ситуаціях; само-
стійне виконання. Якісному опрацюванню навиків сприяє 
диференційований їх розподіл у відповідності з тематич-
ним планом практичних занять на 4–5 курсах медичних 
факультетів; оволодіння навиками під час індивідуальної 
роботи студентів в рамках наукового гуртка та курації па-
цієнтів з написанням академічної історії хвороби. Умови 
самостійного виконання і повторення навиків створюють-
ся протягом лікарської та поліклінічної виробничої прак-
тики на 4–5 курсах.

Демонстраційний компонент: правильна презентація 
навику викладачем; використання муляжів, фантомів, ма-
некенів, комп’ютерних програм, відеофільмів, посібників 
та методичних рекомендацій. Видання навчальної літера-
тури з описом показань, необхідних засобів та алгоритму 
виконання навиків винятково актуальне для випускників 
при підготовці до державного іспиту, оскільки узагальнен-
ня багатопрофільного клінічного матеріалу з хірургічних 
дисциплін дозволить покращити його засвоєння та на-
ступне відтворення. Методичні засади опрацювання прак-
тичних навиків вимагають створення тренінг-класів, де би 
синхронізувався основний принцип навчального процесу 
“від знати та розуміти – до розуміти та застосовувати”.

Мотиваційним чинником у вивченні навиків є не 
лише їх самостійне виконання, що наближує студента до 
реальних дій в практичній медицині, але й чітке оцінюван-
ня правильності їх проведення та інтерпретації. Вважаємо 
за обов’язкове включення практичних навиків у регламент 
складання підсумкової атестації, у співвідношенні не мен-
ше 20 % сумарного результату з вивчення певного розділу 
дисципліни та 50 % успішності з виробничої практики. На 
6 курсі медичного факультету слід збільшити перелік на-
виків у списку № 5 ОКХ маніпуляціями з надання невід-
кладної медичної допомоги, які є складовою другої части-
ни практично-орієнтованого державного іспиту.

Таким чином, наскрізна програма з дисципліни “Хі-
рургія” для студентів 4–6 курсів вищих медичних навчаль-
них закладів дозволяє поєднати теоретичний матеріал з 
опрацюванням практичних навиків, які стають запорукою 
самовдосконалення майбутнього фахівця, формуванню у 
нього клінічного мислення, визначають уміння приймати 
рішення та ефективно діяти у надзвичайних ситуаціях. 
Досягнення такої мети забезпечується професійною підго-
товкою викладацького складу, активністю та навчальною 
мотивацією студентів і належним матеріально-технічним 
оснащенням кафедр хірургічного профілю.

проВедення амбулаторно-поліклінічної практики на V курсі  
протяГом наВчальноГо року. попередні підсумки

Л. П. Бадогіна, Л. І. Вакуленко, М. В. Ширикіна, В. О. Лінник, А. В. Різник, Н. Г. Порохня, О. Ю. Оболонська
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»

Реформування охорони здоров’я передбачає пріори-
тетність підготовки лікарів загальної практики сімейної 
медицини (ЗПСМ). У зв’язку з цим навчальні плани та 
програми у вищих навчальних медичних закладах було 
переорієнтовано саме на підготовку лікарів загальної 
практики, а система практичної підготовки студентів пе-
редбачає детальне ознайомлення зі специфікою роботи 
лікаря ЗПСМ в амбулаторії центрів первинної медико-
санітарної допомоги (ЦПМСД) [2], що створюються на 
базі поліклінік (як дитячих, так і для дорослих, а також 
шляхом їх об’єднання) [1].

Однією з основних форм професійної підготовки 
майбутніх лікарів ЗПСМ у період навчання у вищому 
навчаль ному закладі є виробнича практика, важливим 
завданням якої є формування у студентів вміння безпосе-
редньо спілкуватися з пацієнтами різного віку та їх бать-
ками. У попередні роки виробнича практика проводилася 

в амбулаторно-поліклінічних умовах у ЦПМСД після за-
кінчення X семестру, в літній період. Аналіз її проведення 
виявляв ряд недоліків [3]. З 2015–2016 навчального року 
в Дніпропетровській медичній академії змінена система 
проходження виробничої практики. Студенти працюють в 
ЦПМСД під час циклу педіатрії: 7 робочих днів (45 годин) 
з 22 днів, відведених на педіатрію. 

Проведення практики в осінньому та частково у весня-
ному семестрі 2015–2016 навчального року за новою систе-
мою в порівнянні з минулими роками показало наступне.

1. Якщо в минулому для проходження практики од-
ночасно на кафедру і, відповідно, на бази, приходило 
3–4 групи (90–120 студентів), новий підхід дозволяє ске-
рувати на бази проходження практики одну групу (близько 
30 студентів). Таким чином, студентське «навантаження» 
на амбулаторію в цілому, та лікаря зокрема, є меншим, що 
дозволяє підвищити якість практичного навчання.
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2. Час роботи студентів в амбулаторії вдалося збіль-
шити з 5 днів (з них лише 3–4 дні були «корисними», коли 
студенти безпосередньо працювали з лікарем) до 7 в тепе-
рішній час, з яких 6 є «корисними».

3. Відносно невелика кількість студентів дозволяє 
більш якісно контролювати їх самостійну роботу.

4. Нова система проведення виробничої практики не 
передбачає «відкріплення» студентів і проходження прак-
тики за місцем проживання, тому вони постійно перебу-
вають під контролем кафедри. Насамперед це важливо 
щодо іноземних, особливо «англомовних» студентів, з 
яких більша частина раніше виявляла бажання проходити 
практику на батьківщині.

5. Попередній підрахунок показав, що збільшилась 
своєчасність отримання заліку за практику та зменшилась 
кількість студентів, що мають заборгованості з практики.

Таким чином, зміна системи проведення виробничої 
практики на V курсі (проведення її протягом семестру, по-
єднання з циклом педіатрії) в цілому може бути оцінена 
позитивно. Для остаточних висновків буде проведений 
аналіз за результатами учбового року, у тому числі з анке-
туванням студентів.
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MODERN INNOVATION IN THE PROCESS OF TEACHING DISCIPLINE «SURGERY»

А. Bedeyuk, V. Maksumlyuk, P. Bodnar, V. Shidlovskiy, V. Malyovaniy, V. Dobrorodniy, I. Smachilo, I. Chonka,  
Yu. Futuyma, V. Tverdohlib, A. Musak, O. Yakumchyk, O. Dzyubanovskiy, S. Nesteruk

I. Horbachevsky Ternopil State Medical University 

Висвітлено основні підходи до формування принципів проблемно-орієнтованого навчання студентів з подальшим контро-
лем в умовах впровадження сучасних інформаційних процесів. Сучасність представляє нам свої вимоги високого рівня освіти, 
що передбачає створення умов для розвитку й самореалізації особистості. Оптимальні результати в навчальному процесі до-
сягаються в умовах активізації діяльності студентів, спрямованості процесу організації їхнього навчання на пошук відповідей 
за нестандартних умов. Деталізована і поетапна процедура контролю розвиває у студентів навички самооцінки роботи, формує 
досвід самоконтролю у професійній діяльності.

The basic approaches to the formation of the principles of problem-based learning students to further control in the conditions 
of modern information processes. Modernity presents us with its demands a high level of education, which involves the creation of 
conditions for development and personal fulfillment. The most effective results in the learning process achieved in the revitalization of 
the students orientation process of their learning. Detailed and phased control procedure developing in students the skills of self-esteem, 
self-forming experience in professional activities.

Вступ. Ефективність надання медичної допомоги за-
лежить, перш за все, від рівня практичної підготовки ліка-
рів, освоєння і впровадження наукових та інформаційних 
технологій, професійного розвитку. Набуття широкого 
спектра знань є основною умовою формування кваліфі-
кованого фахівця [2]. Для створення комфортних умов 
навчального процесу є використання інноваційних тех-
нологій і, в першу чергу, інтерактивних методів навчання 
[1]. Цей метод передбачає підвищення якості викладання 
теоретичного курсу з використанням сучасних технологій, 

де поряд із традиційними підходами широко застосовують 
технології ситуаційного навчання [3]. 

основна частина. Проведення практичних занять з 
дисципліни «Хірургія» відрізняється від інших клінічних 
спеціальностей. Заняття проходять не тільки у хірургічних 
стаціонарах, а й у операційних відділеннях та кабінетах 
функціональної діагностики при обстеженні хірургічних 
пацієнтів. Такі моменти висвітлюють інформацію, потріб-
ну для успішного виконання різних навичок, завдань. Ви-
користання спеціального медичного обладнання, манеке-
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нів, ситуаційні завдання під час проведення занять вдоско-
налює відпрацювання практичних навичок із набуванням 
потрібних вмінь і впевненості в своїх силах.

Під час читання лекції поряд із теоретичним матері-
алом важливим є використання відеоінформації, що зна-
чно мотивує увагу слухачів до матеріалу за темою. Досить 
цінним під час лекції є презентація клінічних випадків 
окремих пацієнтів з практики лектора та вирішення дис-
кусійних питань теми у варіанті діалогу. 

Особливе місце у структурі заняття з дисципліни «Хі-
рургія» належить роботі студентів біля ліжка пацієнта та 
в операційній, що дозволяє набути практичні навички та 
знання, які неможливо отримати при опрацюванні лише 
теоретичного матеріалу. 

При опрацюванні тем, викладених для самоопрацю-
вання, не менш важливим є використання інноваційних 
технологій: застосування Інтернет-доступу, електронних 
баз матеріалів для самопідготовки, навчальних відеофіль-
мів, розроблених колективом кафедри та викладених на 
інтранет-порталі університету, які ілюструють та конкре-
тизують освоюваний матеріал.

Особливої уваги потребують методи контролю і само-
контролю за ефективністю навчальної діяльності студен-
тів. На кафедрі застосовуються методи усного, письмо-
вого контролю та методи самоконтролю. Усний контроль 
передбачає індивідуальне, фронтальне опитування, опи-
тування під час курації пацієнта, іспит. Методи письмо-
вого контролю – контрольні письмові роботи, написання 
історії хвороби на основі курації пацієнта у хірургічному 
відділення, письмовий іспит. Широко застосовуються тес-
тові завдання для підвищення результативності навчання. 
Впроваджені у практику сучасні методи та технології пе-
дагогічного оцінювання згідно з основними принципами 
та правилами побудови тестів і тестових завдань. Методом 
самоконтролю студента є проходження комп’ютерного 
онлайн-тестування на інтранет-порталі університету, що 
дозволяє попередньо самостійно оцінити свої знання та 
визначати пріоритетні напрями навчального процесу на 
практичному занятті. Розроблені тематичні тестові за-
вдання, а також тестові завдання для підсумкового контр-
олю. Тестові завдання розподілені за розділами «Серцево-
судинна, торакальна та ендокринна хірургія», «Симптоми 
та синдроми в хірургії» і т.д. Підготовлений відповідним 

чином комплекс завдань поряд із усним оцінюванням дає 
змогу правильно визначити рівень знань і вмінь сту дентів.

Застосування таких методів контролю має не тільки 
теоретичну і практичну цінність, а і значно активізує са-
мостійну діяльність студентів, сприяє розвитку їхніх осо-
бистісних якостей, творчих здібностей, уміння самостійно 
здобувати знання й розв’язувати проблеми, орієнтуватись 
у житті суспільства, критично ставитися до своїх вмінь та 
творчо прогнозувати результати діяльності.

Висновок. Сучасним завданням викладача є не тіль-
ки засвоєння студентами одержаних теоретичних знань і 
практичних навичок, а й формування у майбутніх спеціа-
лістів відповідальності, здатності до саморозвитку та са-
мовдосконалення. Організації навчального процесу потре-
бує від викладацького складу оволодіння новою системою 
психолого-педагогічних та методичних вмінь. Одним із 
пріоритетних напрямків викладання дисциплін хірургіч-
ного профілю є сприяння творчому розвитку особистості, 
сприяння інтелектуальному та емоційному розвитку сту-
дентів. Це дозволить студентам аналітично мислити, са-
мостійно розширювати та поглиблювати свої знання, бути 
конкурентоздатними на сучасному професійному ринку.
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орГаніЗаЦія якісної ФаХоВої підГотоВки студентіВ З курсу уролоГії  
на сучасному етапі роЗВитку медичної науки В україні

А. Д. Беденюк, В. В. Твердохліб, А. І. Мисак, С. О. Нестерук
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»

Вступ. Розуміння суті якості фахової підготовки 
студентів-медиків досить складне і не може взагалі зво-
дитися лише до отримання вищої медичної освіти. Якісна 
фахова підготовка – це значно більше, ніж показник ро-
зумового розвитку чи приналежності до певної спеціаль-
ності, яка отримується у відповідній навчальній установі. 
Найімовірніше, це сукупність знань, умінь, навичок, про-
фесійних, світоглядних і громадянських якостей, що фор-
муються в процесі навчання з урахуванням перспектив 
розвитку суспільства, науки, техніки, технологій, культу-

ри і мистецтва та відповідно до потреб й можливостей тієї 
країни, для якої готуються ці лікарі [2, 4].

Сучасні підходи до навчального процесу повинні під-
вищити якість освіти в контексті практично зорієнтовано-
го напряму навчання. Відмінними тенденціями розвитку 
світової системи освіти є навчання, поглиблене у фунда-
ментальні основи, посилення гуманітарної та професійної 
його спрямованості, формування у студентів системного 
підходу до аналізу медико-соціальних ситуацій, стратегіч-
ного та тактичного мислення, виховання соціальної і про-
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фесійної мобільності, уміння спілкуватися, використову-
вати знання в практичні роботі [1, 3].

основна частина. Сучасний етап розвитку медичної 
науки в Україні спонукає студентів систематично вчити-
ся протягом навчального року. Видами навчальних занять 
згідно з навчальним планом є: практичні заняття, лекції та 
самостійна робота студентів. Тематика і плани проведення 
практичних занять з урології із переліком рекомендованої 
літератури заздалегідь доводяться до відома студентів у 
вигляді інформаційного стенда на кафедрі, та в системі 
Web-порталу університету. Остання форма інформування, 
на думку студентів є не тільки більш сучасною та зруч-
ною, але й дозволяє задовольнити пізнавальні потреби 
студентів щодо конкретних вузькоспеціалізованих питань 
з урології. Розширений обсяг запропонованованих на сай-
ті університету матеріалів включає: матеріали для підго-
товки студентів до практичних занять та лекцій, презен-
тації лекцій, навчальні відеофільми, методичні вказівки, 
розклад занять, графік чергувань викладачів на кафедрі. 
Навчальні матеріали постійно поновлюються за рахунок 
ініціативності викладачів кафедри, сприяють активізації 
пізнавальної діяльності студентів і покликані забезпечити 
формування медичного світогляду на рівні, необхідному 
для вибору прогресивних методів діагностики і лікування 
у майбутній власній практиці, сформувати науковий під-
хід у студента.

Під час практичного заняття, згідно з програмою, 
викла дач організовує детальний розгляд студентами окре-
мих теоретичних положень з урології та формує вміння 
і навички їх практичного застосування шляхом індивіду-
ального виконання студентами сформульованих завдань, 
розширюються наукові та поглиблюються базові знання, 
що отримуються студентами на теоретичних кафедрах і 
в процесі самостійної роботи. Зі студентами обов’язково 
під час занять викладачі розглядають тематичних хво-
рих, формують вміння тактовно, етично спілкуватися з 
хворими людьми, пояснюють принципи огляду уроло-
гічних пацієнтів, встановлення правильного діагнозу та 
обгрунтування ефективнішого лікування. Враховуючи 
різноманітність проявів урологічної патології, у студентів 
з’являється можливість порівняння інформації, отриманої 
на різних кафедрах, особливо при диференціальному діа-
гностуванні й лікуванні хворих зі змішаною патологією. 

У підготовці спеціаліста суттєвого значення надають 
оволодінню практичними навичками. Для кращого оволо-
діння студентами практичними навичками останні вне-
сені в систему складання матрикулів. Практичні навич-
ки з курсу урології передбачають фізикальне обстеження 
хворого, інтерпретацію додаткових методів обстежен-
ня та проведення маніпуляцій на фантомах. Для кожної 
практичної навички є чіткі пункти алгоритму виконання. 
Такий алгоритм виконання кожної практичної навички з 
матрикулів дає можливість правильного їх опанування та 
об’єктивізації вимог до студентів. При демонстрації прак-

тичної навички враховується вміння коректного ставлення 
до пацієнта у момент розмови. Майбутній лікар повинен 
продемонструвати не тільки медичні знання та практичні 
навички, але й майстерність інтерактивного спілкування 
з пацієнтом, що є важливою складовою частиною профе-
сіоналізму.

Алгоритми практичних навичок постійно відпрацьо-
вуються на практичних заняттях під керівництвом ви-
кладача. Для більш ефективного засвоєння практичних 
навичок створені навчальні відеофільми, які розміщені в 
системі Інтернет. Освоєння матрикулів практичних нави-
чок завершується складанням ОСКІ об’єктивного струк-
турованого клінічного іспиту.

Лекції, які читаються студентам на курсі розкривають 
проблемні питання відповідних розділів урології, сприяють 
стимулюванню активізації пізнавальної діяльності, форму-
ють медичний світогляд, віддзеркалюють власний практич-
ний досвід лектора, його теоретичне бачення певних на-
укових положень, з якими студенту, що не володіє певними 
тонкощами урології, самостійно розібратися не можливо.

Під час самостійної роботи за активної участі викла-
дачів студенти виконують наступні види роботи: розбира-
ють завдання ліцензійних тестових іспитів “Крок”; здають 
контролюючу частину заняття; складають практичні нави-
чки з відповідної лінії матрикулу. 

Висновки. Підсумовуючи наші досягнення у фаховій 
підготовці студентів-медиків в сучасних умовах навчання, 
курс урології намагається продемонструвати ініціатив-
ність та творчий підхід до викладання складного вузько-
спеціалізованого теоретичного матеріалу, наголошуючи на 
необхідності сформування у студентів клінічного мислен-
ня. Тому впровадження матрикулів практичних навичок, 
а також ОСКІ у навчальний процес розвиває в студентів 
вміння спілкування з хворими, що є необхідною складо-
вою професії лікаря. Наші зусилля спрямовані на створен-
ня зацікавленості студента у спільній з викладачем роботі 
щодо оволодіння теоретичними та практичними основами 
урології. Наша мета, щоб урологія не стала дисципліною, 
яку потрібно скласти для отримання диплома, а знання за-
лишились після закінчення циклу.
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осВіти студентіВ-медикіВ 
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ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці

Вступ. Одним із основних завдань освітніх установ є 
формування професійно компетентної та гармонійно роз-
виненої особи з умінням логічно мислити, накопичувати, 
аналізувати та систематизувати отримані знання [2, 4].

основна частина. За визначенням спеціалістів сучас-
них інформаційних технологій сьогодні цивілізація пере-
живає нову історичну фазу розвитку, де доступ до інфор-
мації та вміння працювати з нею є ключовими. Концепція 
«інформаційного суспільства»передбачає процес якісної 
трансформації інформації в знання, де важлива роль на-
лежить системі освіти, в цілому, та педагогу, зокрема [1]. 
Використання інформаційно-комунікаційних технологій 
(ІКТ) в медичних ВУЗах є одним з важливих напрямів у 
підготовці майбутнього фахівця. Завдання педагога в цьо-
му процесі – мотивувати та активізувати пізнавальну ді-
яльність студента в процесі навчання. Підвищення якості 
медичної освіти сьогодні неможливе без застосування но-
вих інформаційних технологій, які «беруть» на себе лево-
ву частку рутинної роботи викладача, вивільняючи йому 
час для творчої діяльності. Впровадження ІКТ у навчаль-
ний процес медичних ВУЗів дозволяє отримати навички, 
необхідні для роботи медика та створює передумови для 
корінної зміни технології отримання нового знання за до-
помогою ефективнішої організації пізнавальної діяльнос-
ті [3, 6].

Використання інформаційних технологій в наші дні 
набуває загальнодержавного значення, тому одним із важ-
ливих завдань освітньої установи – озброювати студен-
тів знаннями, уміннями і навичками, за допомогою яких 
вони змогли б навчитися застосовувати сучасні інформа-
ційні технології в різних сферах життя. При інтеграції 
інформаційно-комунікаційних технологій на перший план 
висувається процес навчання і його ефективність. Слід не 
забувати, що комп’ютер не замінює педагога, а є засобом 

навчання, що посилює і розширює можливості його педа-
гогічної діяльності[5]. 

Висновки. Отже, створення мультимедійних пре-
зентацій, використання комп’ютерних тестів, організація 
проектної діяльності, організація відеоконференцій на за-
няттях – це лише мала частина можливостей застосуван-
ня ІКТ при організації навчального процесу у студентів-
медиків. Інформаційні технології дають абсолютно нові 
можливості для творчості, дозволяють реалізувати прин-
ципово нові форми і методи навчання із застосуванням 
моделювання явищ і процесів, сприяють розвитку інтер-
есу студентів і мотивації до предмета, що, безумовно, під-
вищує якість освіти.
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Гідронімія є однією зі складових частин ономастичної терміносистеми, яка відрізняється своєю архаїчністю і належить до 
найдавніших мовних пам’яток. Архаїчність гідронімів є важливою базою для реконструкції давніх етнолінгвістичних процесів 
певного регіону. Назви водних артерій зберігаються віками і відзначаються цікавою етимологією, яка свідчить про минуле як 
самих назв, так і тих людей, які саме і назвали ці об’єкти, про міграції та контакти народів, що заселяли певну територію біля 
водного об’єкту. Отже, сьогодні актуально постає питання фіксації цих назв тому, що в процесі історичного розвитку вони 
часто змінюють свою форму і витісняються іншими назвами або зникають взагалі. 
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L’hydronymie est l’une des composantes de la terminologie onomastique qui se distingue par son status archaïque et ancien. 
Les hydronymes archaïques sont une base importante pour la reconstruction des anciens processus ethno-linguistiques d’une région 
particulière. Les noms propres des eaux stockées qui ne changent guerre pendant des siècles sont des faits saillants de l’étymologie 
intéressante, en indiquant les noms du passé et des gens qui ont donne des noms a ces objets de migration. Donc, aujourd’hui, la question 
de la fixation de ces noms est actuelle parce que dans le processus de développement historique ils changent souvent leur forme et sont 
remplacés par d’autres noms ou disparaissent. 

Вступ. Сучасна ономастика висуває на перший план 
невідкладні завдання, що стосуються відбору, фіксації та 
науково-лінгвістичного аналізу повного корпусу мікро-
гідронімів певних регіонів України. Мікрогідроніми й 
гідроніми прийнято вважати найдавнішими та досить 
консервативними, стабільними шарами ономастичної лек-
сики. Мовознавцями вже давно спостережено, що мікро-
гідроніми разом з іншими онімами (оронімами, ойконіма-
ми, лімнонімами та ін.) сприймають як коштовну скарбни-
цю, наповнену лінгвістичними цінностями у вигляді оно-
мастичних назв-реліктів духовної та матеріальної куль-
тури слов’ян. Хоча власні назви існували в різних мовах 
завжди, однак ономастичними універсаліями, які підляга-
ють спеціальним ономастичним законам, їх стали вважати 
віднедавна. З 50–60-х років ХХ ст. ономастичну лексику 
почали розглядати як складну самостійну систему. В про-
цесі розвитку лексикології та лексикографії змінюється 
відношення як до об’єкта ономастичних досліджень, так 
і до методів аналізу цього прошарку лексики: виокремлю-
ються нові проблемні зони ономастичного простору, ви-
никають  нові аспекти й методики дослідження. Специ-
фічність ономастичної лексики, її відмінність від інших 
розрядів та, загалом, розвиток ономастичних досліджень 
у мовознавстві, на що вказували Є. Курилович (1956), 
О. Реформаторский (1964), О. Суперанська, В. Сталтма-
не, Н. Подольська, О. Султанов (2009) та ін., невипадково 
вимагають спеціальних методів дослідження цього вели-
чезного лексичного шару. Хоча в сучасних ономастичних 
дослідженнях використовують майже всі лінгвістичні 
методи, проте багато з них набувають нових форм та під-
ходів. Аналізуючи методику ономастичних досліджень, 
учені прийшли до висновку, що найбільш розповсюдже-
ними з них є: “... дескриптивний, ареальний, генетичний, 
типологічний методи, а також різні методи порівняльно-
історичного мовознавства”. З іншого боку, ономастичний 
матеріал вимагає для свого всеохопного аналізу залучення 
деяких додаткових методів або прийомів [3, c. 180]. 

основна частина. Виходячи з тривіального поло-
ження про ономастику як комплексну дисципліну, в якій 
простежується синтез історії, географії та лінгвістики, мо-
жемо зробити висновок щодо використання ономастами 
методів інших наук (історії, географії, етнографії, антро-
пології, соціології, психології та ін.). Отже, постає зако-
номірне запитання щодо меж ономастики: використання, 
наприклад, методів гідрології при вивченні гідронімів і 
мікрогідронімів, методів біології у зоонімії і т. ін. З іншого 
ж боку стає зрозумілим, що аналіз культурно-історичного 
фону виникнення власної назви потребує звернення до-
слідника до історичних, географічних та екстралінгвіс-
тичних джерел і чинників. Але, як стверджує О. В. Супе-
ранська, лінгвіст дивиться на назви зовсім по-іншому, 
ніж географ, історик, і при цьому злиття їх підходів до 

ономастичних досліджень є принципово неможливим [3, 
c. 182]. Відбір методів і прийомів в ономастичному дослі-
дженні залежить від об’єкта і завдань, які ставить дослід-
ник перед собою в кожній конкретній роботі. При цьому 
ці два показники становлять органічну цілісність й роз-
ділити їх виявляється неможливим. О. В. Суперанська за-
значає, що “... важко відокремити метод і прийом, а також 
виявити ієрар хію методів” [3,c. 193]. Більшість сучасних 
ономастичних досліджень виконуються в площині загаль-
номовних теорій і методів. У лінгвістичному словнику 
О. С. Ахманової  подано дефініції 14 лінгвістичних мето-
дів, серед яких поданий, наприклад, компаративний метод 
(порівняльно-історичний) [1]. Отже, беручи до уваги спе-
цифіку предмета й цілей ономастики як розділу лінгвісти-
ки, беручи до уваги особливості всіх її підрозділів (топоні-
міки, антро поніміки, гідроніміки та ін.), досить актуально 
постає питання щодо виокремлення особливостей мето-
дології ономастики. У сучасних ономастичних досліджен-
нях простежуємо думку стосовно окремісності онімійної 
лексики, яка стає помітною не лише під час відбору до-
сліджуваного матеріалу, а й чітко проглядається при його 
фонетичному, орфоепічному, морфологічному та слово-
творчому оформленні (О. В. Суперанська, В. Е. Сталтма-
не, Н. В. Подольська, А. Х. Султанов та ін.). Звичайно, що 
всі зазначені особливості вимагають подальшого викорис-
тання специфічних лінгвістичних методів у процесі про-
ведення ономастичних досліджень на будь-якому рівні та 
будь-якій площині. Але вчені-ономасти застерігають, що 
мова не може йти про відкриття нових, спеціально оно-
мастичних методів, проте треба звернути увагу на особли-
вість методології ономастики [2, c. 15]. 

Висновки. Не зважаючи на значний вплив екстра-
лінгвістичних факторів на склад ономастичних систем, не 
можна говорити про залежність типів назв від історичних 
формацій. Як констатують учені, ономастика може вико-
ристовувати дані багатьох наук, може навіть застосову-
вати деякі прийоми останніх, відповідно пристосовуючи 
їх до своєї мети, але лінгвіст не повинен користуватися 
методами інших наук, адже він має справу лише з мовним 
матеріалом, який можливо проаналізувати лише завдяки 
лінгвістичним методам. 
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оптиміЗаЦія проЦесу наВчання іноЗемниХ студентіВ З історії медиЦини

А. С. Бідучак
Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», м. Чернівці

Для сучасної епохи характерні швидкий науково-
технічний прогрес, неперервне зростання обсягів інфор-
мації, посилення ролі особистості, інтелектуалізація її ді-
яльності, зміна техніки і технології у світі, що вимагають 
від вищих навчальних закладів швидкого досягнення якіс-
но нового рівня викладання гуманітарних наук і, перш за 
все, історії медицини.

Спробуємо виділити спільні риси інтенсивних ме-
тодів, які можуть бути релевантними для нашої цільової 
аудиторії – іноземних студентів 1 курсу. Такі риси: мак-
симальна активізація студентів у ході заняття, мобілізація 
прихованих психологічних резервів, що сприяє збільшен-
ню об’єму засвоюваного матеріалу, використання всіх за-
собів впливу на особистість.

Від традиційного навчання інтенсивне відрізняється 
насамперед підвищеною увагою до різноманітних форм 
педагогічного спілкування, створенням сприятливого 
психологічного клімату в групі, формуванням адекватної 
навчаль ної мотивації, зняттям психологічних бар’єрів при 
засвоєнні матеріалу та мовленнєвому спілкуванні. 

Під час проведення практичного заняття викладач 
повинен використовувати індивідуальний підхід до 
кожного студента. Вивчення нового матеріалу пови-
нно відбуватись у формі дискусії, під час якої студенти 
мають змогу з’ясувати для себе питання, які були не-
зрозумілі в ході самостійної підготовки до заняття. Для 
цього необхідно використовувати навчальні фільми, 
мультимедійні презентації тощо. Для перевірки знань 
студентів засвоєного матеріалу використовується тесто-
вий контроль.

На основі власного досвіду та з досвіду наукової лі-
тератури можна зробити висновок, що ефективність са-
мостійної роботи полягає в тому, коли саморганізація 
в навчально-виховному процесі стосується всіх етапів 
навчан ня. При організації цієї роботи треба враховувати 
контингент групи, особистісні відмінності кожного сту-

дента, рівень мотивації навчання, творчого потенціалу 
та можливості самоорганізації пізнавальної діяльності. 
Дуже важливо навчити іноземних студентів організації 
самостійної роботи. Основними завданнями цієї роботи є: 
послідовність, підготовка до виконання різних видів до-
машніх завдань, організація повторювальної діяльності та 
розв’язування тестів.

Доцільним у роботі з іноземними студентами є про-
ведення екскурсій, ознайомлення із експонатами музею 
з історії медицини. Відвідання музею є корисним для 
сприйняття матеріалу, що стосується розвитку сучасної 
медицини. На кафедрі соціальної медицини та організації 
охорони здоров’я Буковинського державного медичного 
університету, де викладається історія медицини, є досвід 
організації такого заходу.

Досвід практичної діяльності дозволяє зробити ви-
сновок про те, що на сучасному етапі вдосконалюється та 
модернізується процес викладання іноземним студентам 
у вищих навчальних закладах, який передбачає впрова-
дження в навчальну практику ефективних методик і тех-
нологій, поєднання традиційних і інноваційних методів в 
навчанні та розвивати набутий практичний і теоретичний 
досвід викладання історії медицини.
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дидактичні особлиВості Викладання дисЦипліни «біоФармаЦія»  
для студентіВ спеЦіальності «ФармаЦія»

С. Б. Білоус, К. Ф. Ващенко, О. В. Якимів
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Вступ. Вивчення дисципліни «Біофармація» студен-
тами спеціальності «Фармація», відповідно до навчаль-
ного плану, передбачено на 5 курсі, тобто після вивчення 
профільних дисциплін – аптечної та промислової техно-
логії лікарських засобів. Згідно з навчальним планом, за-
твердженим МОЗ України 24.03.2015 р., кількість годин 
для вивчення дисципліни суттєво зменшилась (на 24 годи-
ни), що вимагає нових підходів до організації навчального 
процесу з вивчення даної дисципліни. 

основна частина. Основна увага на заняттях з дис-
ципліни приділяється розгляду фармако-технологічних 
методів дослідження. Для виконання лабораторної роботи 

студенти забезпечені необхідними приладами: для визна-
чення розпадання твердих лікарських засобів, для про-
ведення тесту розчинення таблеток і капсул та іншими. 
Дослідження вивільнення активних фармацевтичних ін-
гредієнтів з м’яких лікарських форм студенти вивчають ме-
тодом агарових пластинок та хроматографічним методом. 
Із зменшенням кількості годин на вивчення дисципліни, 
на лабораторному занятті (2 год.) недостатньо часу на ви-
готовлення лікарських засобів, необхідних для проведення 
біофармацевтичних досліджень. Тому практикується підхід 
використання студентами готових лікарських засобів, ви-
готовлених різними виробниками, а також лікарських за-
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собів, виготовлених студентами на заняттях з промислової 
технології лікарських засобів. З метою допомоги студентам 
самостійно вивчати матеріал (лекційний курс становить 
4 год) та вирішувати тестові завдання, розроблено методич-
ні рекомендації для самостійної підготовки студентів до по-
точного і підсумкового контролю знань з біофармації.  При 
поточному оцінюванні знань на занятті проводиться усне 

опитування для вхідного контролю знань і тестовий конт-
роль для визначення рівня засвоєння теми, який включає 
тестові завдання, відкриті запитання та ситуаційні завдання. 

Висновки. Вивчення біофармації є доброю можли-
вістю узагальнення знань студентів з дисциплін техно-
логічного блоку та підготовки їх до ліцензійного іспиту 
«Крок 2. Фармація».

особлиВості орГаніЗаЦії та проВедення олімпіади З патоморФолоГії  
на каФедрі патолоГічної анатомії З секЦіЙним курсом та судоВою медиЦиною

Я. Я. Боднар, А. З. Миколенко, Т. В. Дацко, Т. К. Головата
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»

Вступ. Найбільш ефективною формою стимуляції 
професійного росту студентів є участь майбутніх фахів-
ців у предметних олімпіадах, які є серйозною школою 
творчих змагань інтелекту. До того ж олімпіада містить у 
собі елементи не лише навчального, але й дослідницького 
характеру, що мотивує студентів до вивчення додаткових 
матеріалів, не охоплених навчальною програмою.

основна частина. Проведення олімпіад з патоморфоло-
гії на високому організаційному рівні вимагає досить серйоз-
ної підготовки. На кафедрі патологічної анатомії з секційним 
курсом та судовою медициною під час методичного й орга-
нізаційного забезпечення олімпіади викладачі керуються та-
кими вимогами, як: відкритість і доступність, рівність учас-
ників, рівноцінність конкурсних завдань і якість оцінювання, 
наявність в учасників достатнього набору знань, умінь і прак-
тичних навичок. Крім того, досить важливим є включення до 
програми олімпіа ди оригінальних номінацій(формулювання 
морфологічного діагнозу використовуючи основи розвитку 
хвороб і патологічних процесів на органному, тканинному, 
клітинному і субклітинному рівнях), які розкривають кре-
ативне клінічне мислення учасника та надають можливість 
засвоїти механізми ініціації структурних змін, обґрунтувати 
на молекулярному рівні клінічну симптоматику захворю-
вань. Важливим та цікавим етапом проведення олімпіади з 
патоморфології є вирішення ситуаційних задач (клінічних 
випадків із практики) підвищеної складності, що дає можли-
вість студенту проявити знання із суміжних дисциплін, ви-
ділити етіологічні чинники виникнення захворювання, про-
вести диференційну діагностику.

Висновки. Проведення олімпіади з патоморфології є 
важливим етапом у підготовці висококваліфікованих спе-

ціалістів, ефективним способом набування нових прак-
тичних знань, навичок, демонстрація вмінь самовдоско-
налення. Висновки і аналіз знань та навичок студентів 
дозволять викладачам акцентувати увагу на обговоренні 
проблемних питань патологічної анатомії та наукової ро-
боти з обраної спеціальності.
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В статті показано різні форми симуляційного навчання, які використовуються під час викладання на кафедрі медичної 
паразитології та тропічних хвороб ХМАПО.
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The article shows the different forms of simulation learning, which are used during the teaching at the Department of medical 

Parasitology and tropical diseases of KhMAPE.
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Вступ. У світі вже понад 20 років використовують 
симуляційні методики для підготовки лікарів. Перші до-
кументовані факти застосування симуляції відносяться 
до Римської імперії (симуляція використовувалася для 
військової підготовки солдатів: стовбур дерева грав роль 
ворога з щитом і стрілами, на якому відпрацьовувалися 
удари мечем).

З середини 60-х років ХХ сторіччя техніка симуляції 
стала використовуватися в медицині. Відправною крап-
кою розвитку клінічного моделювання було створення 
першого симулятора-пацієнта в Університеті Західної Ка-
ліфорнії. Штучний пацієнт міг дихати, відтворювати зву-
ки, пульсацію великих артерій, артеріальний тиск, а також 
реагувати на внутрішньовенне введення препаратів. Не-
доліком симулятора є неможливість змінювати параметри 
пацієнта в залежності від кількості введеного препарату.

Більш удосконалений варіант симулятора-пацієнта 
з’явився в кінці 90-х років в Університеті Флориди під ке-
рівництвом Гравенштейна. Новий імітатор мав програмне 
забезпечення, що дозволяє повністю моделювати будь-які 
варіанти змін з боку органів і систем організму. Сьогодні 
симуляція – це наука. Знання, отримані в результаті аналі-
зу застосовуваних технологій, використовуються для вдо-
сконалення клінічного моделювання.

В Україні також намагаються впроваджувати таке на-
вчання, але справа непроста і вимагає чималих ресурсів.

основна частина. Симуляційна освіта є однією з осно-
вних методик практичної підготовки медичних фахівців в 
розвинених країнах. Відпрацювання навичок на симулято-
рах та у віртуальних операційних має доведену ефектив-
ність. Саме завдяки таким технологіям підготовка фахівців 
в максимально наближена до їх реальної діяльності. 

В системі післядипломної медичної освіти симуляцій-
ні технології є основою ряду методик, покликаних допо-
магати відтворювати клінічні ситуації відповідно до мети 
навчання, повторення, оцінки і дослідження. Симулято-
ри варіюють від простих фізичних моделей анатомічних 
структур до складних пристроїв і манекенів з високою ме-
ханічною реальністю і комп’ютерним управлінням. 

Видатний психолог та лікар К.К. Платонов писав про 
особливості навчання фахівців з використанням тренаже-
рів:  «Тренажер – це навчальний посібник, що дозволяє 
формувати навички, необхідні в реальних умовах праці».

У цьому відмінність тренажера від наочних посібни-
ків, які лише «полегшують» формування навичок за допо-
могою знань. 

Компоненти симуляційного навчання однакові для 
всіх методик. На кафедрі медичної паразитології та тро-
пічних хвороб Харківської медичної академії післяди-
пломної освіти МОЗ ми маємо тест, який курсанти прохо-
дять перед початком навчального циклу, банк практичних 
навичок, ситуаційних задач, опитування, висновки, тес-
тування за допомогою смарт-системи та заключний тест, 
який оцінює ефективність отриманих знань на проведено-
му циклі. 

Навчання медичній паразитології та ентомології, на 
відміну від методів навчання іншим спеціальностям, має 
ряд істотних особливостей. Симптоматика більшості пара-
зитарних хвороб не є специфічною. Клінічні прояви обу-
мовлені багаторічною присутністю збудника в організмі 
хворого (при відсутності специфічного лікування), що ви-
значається тривалістю життя паразита або частими реінва-
зіями, інтенсивністю інвазії і характером імунної відповіді 
хворого. Переважають такі симптоми: стомлюваність, зни-
ження апетиту, дратівливість, порушення сну, у дітей – за-
тримка психічного і фізичного розвитку. Зазначені ознаки 
астенізації організму, як правило, не асоціюються лікарями 
загальної практики з присутністю паразитів, що, в свою 
чергу, призводить до пізньої, а часто і до неправильної 
діагностики. Все це ускладнює можливість симулювання 
симптомів паразитарних захворюваннь за допомогою будь 
яких методів. Вірний діагноз, як правило, встановлюється 
завдяки методам лабораторної діагностики. 

На кафедрі медичної паразитології та тропічних хво-
роб проводяться зі слухачами групові форми навчання 
з використанням мікроскопів з фото приставками з по-
дальшим виведенням на екрани комп’ютерів, проведення 
майстер-класу з питань сортування макро- та мікропрепа-
ратів, проведення семінарів-тренінгів зі слухачами циклів 
спеціалізації, тематичного удосконалення та передатеста-
ційних циклів.

Що стосується симуляційного забезпечення педаго-
гічного процесу викладання ентомології, то в теплу пору 
року проводяться практичні заняття з виходом у природу, 
під час яких відпрацьовуються   методики відбору комах 
та кліщів на всіх стадіях розвитку, облік їх чисельності. 
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Далі, під час занять в умовах аудиторії, слухачі набува-
ють можливість спостерігати за всіма стадіями життєво-
го циклу тих чи інших представників типу Членістоногі 
з подальшою ідентифікацією їх до виду та приготуван-
ня постійних препаратів. За відсутністю самок комарів 
р. Anopheles у зимовий (весняний) період, розтин кома-
рів, з метою відпрацювання методики, проводиться на 
самках комарів р. Culex, виплод яких відбувається круг-
лий рік. 

Відомо, що одним з основних принципів навчання, 
які забезпечують засвоєння матеріалу, є наочність. Тому 
досить важливою лекцією, яка має практичне значення 
на післядипломному етапі навчання є лекція-візуалізація. 
Для підвищення якості викладання, на нашій кафедрі в на-
уковому процесі застосовуються демонстраційні матеріа-
ли (фотографії препаратів, відео фрагменти та відеофіль-
ми, яки відображають механізми ураження паразитами, їх 
морфологічні та біологічні особливості, цикли розвитку 
у організмі хазяїна та переносника, тощо). Використання 
таких форм наочності, які не тільки доповнюють словесну 
інформацію, а й самі виступають носіями інформації, має 
сприяти підвищенню ступеня розумової активності слу-
хачів. Використання мультимедійних приставок під час 
читання лекції підняло цей вид навчання на якісно новий 
рівень.

Висновки. Використання симуляційних технологій 
на кафедрі медичної паразитології та тропічних хвороб 
ХМАПО підвищує інтерес до процесу навчання і є важ-
ливою частиною в підвищенні професійної компетенції 
фахівців. Такий підхід, на наш погляд, сприяє глибшо-
му засвоєнню знань щодо особливості екології, біології, 
фізіології, медичного значення  переносників, наукових 
основ профілактики і біологічних принципах боротьби 
з паразитарними хворобами, а також оволодінню прак-
тичними навиками, необхідними для подальшої прак-
тичної роботи спеціалістів. Ми сподіваємось, що якісна 
підготовка наших слухачів дозволить підвищити рівень 
профілактики паразитарних та інфекційних хвороб в 
Україні.
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ФормуВання проФесіЙної компетентності маЙбутніХ лікаріВ

С. І. Бойцанюк, Н. В. Чорній, О. В. Шкумбатюк
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»

У сучасних умовах реформування вищої освіти в Украї-
ні, реалізації вимог закону України «Про вищу освіту», Єв-
ропейської кредитної трансферно-накопичувальної системи, 
формування нових стандартів зі спеціальностей, зорієнтова-
них на вітчизняний та європейський ринок праці, актуаль-
ною залишається проблема якості підготовки фахівців. 

Важливим завданням вищої медичної освіти є під-
готовка компетентного лікаря, який успішно надаватиме 
якісну та кваліфіковану медичну допомогу хворому, вмі-
тиме адаптуватися до змін і особливостей інформацій-
ного суспільства, раціонально організовуватиме свою 
професійну діяльність, використовуватиме інформаційно-
комунікаційні технології. 

Загальноприйнятими факторами формування про-
фесійних компетентностей фахівців є соціальні, психо-

логічні і організаційно-педагогічні. Соціальні фактори 
характеризуються сучасними вимогами до особистості, 
потребами людини в діяльності, постійному підвищенні 
кваліфікації. До психологічних факторів належать особли-
вості змісту і характеру діяльності особистості як суб’єкта 
і об’єкта освітнього процесу; рівень готовності до діяль-
ності. Організаційно-педагогічні фактори показують осо-
бливості процедури і організації освітнього процесу.

Ефективність процесу формування професійної ком-
петентності майбутнього лікаря залежить від повноти ре-
алізації всіх його складових.

Структурними компонентами професійної компетент-
ності є:

– інформаційні (отримання, сприйняття, зберігання і 
передачі інформації);
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– проектувальн, (визначення мети, засобів, дій і тер-
мінів);

– аналітичні (порівняння, класифікація, абстрагуван-
ня, прогнозування, систематизація і конкретизація);

– комунікативні (передача інформації, визначається 
взаємодія, спілкування);

– креативні (знання, уміння та навички продуктивно-
творчої діяльності);

– соціальні (соціально-професійна позиція і роль, яку 
виконує фахівець);

– рефлексивні (орієнтація на успішність професійної 
діяльності).

Становлення особистості майбутнього лікаря відбува-
ється у процесі професійної освіти, підготовки впродовж 

навчання у вищому медичному навчальному закладі. При 
формуванні професійної компетентності у вищому медич-
ному навчальному закладі студенти оволодівають знан-
нями з природничо-гуманітарних, фундаментальних та 
клінічних дисциплін; умінням застосовувати їх у нестан-
дартних ситуаціях.

Процес становлення особистості студента-медика 
носить безперервний поступальний характер кількісних 
та якісних новоутворень, які детермінуються зовнішніми 
та внутрішніми чинниками, серед яких основними ви-
ступають навчально-виховний процес, учіння і науково-
дослідницька діяльність, спілкування, дозвілля, побут і 
уклад тимчасового проживання студентів, соціокультурне 
середовищ та ін.

стиль Викладання лекЦії та ЗасВоєння лекЦіЙноГо матеріалу

І. М. Бондаренко, В. Ф. Завізіон, В. Є. Машталер, В. В. Логвіненко
Державний заклад «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»

Лекція є однією з основних форм усного викладання-
матеріалу в вищій школі[1]. Зазвичай на висвітлення теми 
викладач має досить обмежений час – 1–2 академічні го-
дини. 

Традиційно викладення матеріалу лекції орієнтуєть-
ся на слухове сприйняття інформації. Засвоєна «на слух» 
інформація, як відомо, досить короткочасно затримується 
в пам’яті [1]. З впровадженням мультимедійних засобів 
викладач має долучити до засвоєння інформації зоровий 
фактор. Презентація дозволяє візуалізувати інформацію та 
підвищує її засвоюваність. При цьому слід зауважити, що 
інформаційне перевантаження або непродумана структу-
ра слайду не сприяють його засвоєнню. До того ж через 
30–40 хвилин лекції засвоюваність матеріалу, що подаєть-
ся на слайдах, значно зменшується [2]. Тому, продумуючи 
структуру презентації лектор повинен враховувати психо-
логічні та візуальні особливості сприйняття інформації і 
через 20–30 хвилин переключати увагу аудиторії на дещо 
інші аспекти, аби не втратити продуктивний контакт спіл-
кування зі студентами. Порочною практикою побудови 
лекції є дублювання інформації з підручника. Побудова 
презентації за принципом «тільки текст» також не сприяє 
продуктивному засвоєнню, тому фотографії, малюнки, 
діаграми чи навіть вставки коротких відеосюжетів є за-
собами, що підвищують сприйняття матеріалу [3]. Разом 
з тим, стиль викладення матеріалу викладачем є чи не 
найголовнішим, що сприяє засвоєнню проблеми [4]. Так, 
артистичне читання, що супроводжується діалогом з ауди-
торією, емоціями, наведенням прикладів з практики, які 
до того ж «артистично» представлені, дозволяють краще 
засвоїти матеріал, творчо осмислити та на значно довше 
його запам’ятати. Образне викладення матеріалу додатко-
во включає ейдетичну пам’ять [5].

Нами проаналізовано засвоєння лекційного матеріа-
лу з онкології студентами вищого медичного навчального 
зак ладу. Одна і та ж тема на 5 курсі в різних групах чита-
лася двома викладачами, що мають багаторічний досвід 
викладання дисципліни, науковий ступінь кандидата ме-
дичних наук, вищу кваліфікаційну категорію з онкології 
та багаторічну практику діагностики та лікування пухлин, 
користуються авторитетом серед студентів та хворих. Ко-

жен з них самостійно підготував презентації, які повніс-
тю відповідали стандартам викладення матеріалу, місти-
ли одну і ту ж інформацію, що передбачена навчальною 
програмою та мали приблизно однаковий стиль дизайну. 
Тобто, інформаційно-візуальне навантаження лекцій було 
практично однаковим. При цьому психологічні особли-
вості викладачів та стиль читання були абсолютно різни-
ми. Один з них читав досить монотонно, практично без 
емоцій, тихим голосом, практично стоячи на одному місці 
протягом усієї лекції (його традиційний стиль спілкування 
з пацієнтами та студентами). Лекція іншого викладача за 
стилем читання нагадувала продумане до тонкощів шоу з 
яскравими прикладами, жартами, дотепними зауваження-
ми, яке дає змогу активізувати аудиальні, візуальні, кіне-
стетичні та дигітальні канали сприйняття інформації.

Спостереження за аудиторією під час читання лекції 
проводилося за допомогою системи відеонагляду за умови 
усної згоди лекторів та студентів.

Відеонагляд за аудиторією продемонстрував, що сту-
денти при монотонному викладенні матеріалу досить 
швидко стомлюються, аудиторія втрачає концентрацію 
уваги, дехто зі студентів перестає слухати чи навіть за-
синає. В іншому випадку аудиторія протягом усієї лек-
ції уважно слухає викладача, постійно концентрована на 
сприйнятті матеріалу, своєчасні переключення уваги на 
наступні слайди, приклади з практики та їх коментарі, 
вміння тримати аудиторію дозволяє провести лекцію на 
одному диханні.

Засвоєння матеріалу оцінювалося шляхом співбесіди 
зі студентами на практичних заняттях, які були проведені 
в один з наступних після лекції днів, на наступному, шос-
тому курсі та, з окремими слухачами, більше ніж через рік 
після лекції під час навчання в інтернатури.

Як показало опитування, лекції, які прочитані з засто-
суванням артистичних навичок, добре ретранслюється на 
практичних заняттях, запам’ятовуються на тривалий час, 
матеріал, викладений на лекції студенти застосовують для 
опанування нових знань та практичних навичок. Якщо 
лекція була прочитана монотонно та нудно, на практичних 
заняття студенти ретранслювали значно менший обсяг 
отриманої на лекції інформації. На шостому курсі чи на 
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інтернатурі студенти практично не пам’ятали, хто читав 
лекцію та яка тема лекції була прочитана, вже не говорячи 
про її зміст.

Таким чином, мистецтво лектора та вміння артистич-
но представити інформацію дозволяє активізувати основ-
ні канали сприйняття та засвоєнні матеріалу. Артистичні 
навички лектора повинні враховуватися відповідальним 
за навчальний процес при призначенні підготовки викла-
дачів до лекцій. Такий підхід сприяє кращому засвоєнню 
матеріалу.
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ШляХи удосконалення ЗасВоєння практичниХ наВичок іЗ ФтиЗіатрії

Т. Я. Бондаренко, М. М. Островський
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»

Вступ. Для сучасного стану розвитку національної ви-
щої освіти характерні модернізація і реформування, спря-
мовані на приєднання до Болонського процесу з метою 
входження в європейський освітній і науковий прос тір. 
Кінцевою метою освітнього процесу є підвищення якості 
навчання фахівців та їх конкурентоспроможності, підготов-
ка кваліфікованого спеціаліста, що має сучасні теоретичні 
знання та оволодів достатнім рівнем практичних вмінь та 
навичок, а також має здатність та бажання до самовдоско-
налення, забезпечення доступу до ринків праці розвинених 
країн, підвищення престижу вищої освіти України.

основна частина. Впроваджена в медичній освіті 
України кредитно-модульна система навчання направлена 
на підвищення якості освіти шляхом засвоєння студента-
ми теоретичних знань та кваліфікаційних навичок, що від-
повідають сучасним потребам, та підвищення мотивації 
студентів навчання.

Однією з першочергових вимог до підготовки студен-
тів вищих медичних закладів є поєднання надання студен-
там професійної теоретичної бази з можливістю застосу-
вання її у практичних навичках.

Практичні навички – це професійні дії, які шляхом 
повторень та тренінгу стають автоматизованими. Специ-
фічність та різноманітність практичних навичок є однією 
з найбільш складних проблем в опануванні діагностичної 
та терапевтичної діяльності лікаря.

В Україні, на відміну від багатьох інших країн, студент 
має можливість аналізувати клінічну картину захворюван-
ня безпосередньо біля ліжка хворого, що є надзвичайно 
важливим фактором у підготовці лікаря. Для покращення 
засвоєння матеріалу студентам проводиться демонстрація 
навчальних фільмів з їх обговоренням. Розроблені клініч-
ні завдання, які зможуть допомогти студентам детально та 
реалістично уявити ситуацію. Розбір клінічних задач дає 
можливість студентам засвоїти тактику лікування та ал-
горитм виконання основних лікарських маніпуляцій, на-
вчатись клінічному мисленню. 

З огляду на це головним завданням викладання фтизі-
атрії є розвиток у студентів клінічного мислення, що дося-
гається синтезом глибоких теоретичних знань, практичних 

навичок та клінічного досвіду. Важливою складовою під-
готовки студентів вищих медичних навчальних закладів є 
опанування практичними навичками роботи з пацієнтом. 
Завдяки детальному збору скарг, вивченню анамнезу хво-
роби та життя, фізикальному обстеженню хворого, при-
значенні необхідних лабораторних та інструментальних 
дослідженнь та трактування їх результатів, проведення 
диференційної діагностики аналізу отриманих даних та 
трансформуванні в клінічний діагноз, проведення по-
глибленого диференційного діагнозу, визначення плану 
лікування та оцінка його ефективності, розробка подаль-
ших рекомендацій, написання історії хвороби найкращим 
чином закріплює отримані знання та практичні навички. 
Оволодіння практичними навичками дозволяє досягти 
кінцевих цілей, визначених в освітньо-професійних про-
грамах підготовки спеціалістів.

Рішення самих ситуаційних задач дає можливість опа-
нувати та оцінити практичні навики та навики отримані 
студентами на практичному занятті. В деяких задачах від-
сутній повний набір додаткової інформації (методів обсте-
ження) і в такому випадку перед студентами стоїть завдан-
ня скласти план додаткових методів обстеження. На основі 
отриманих даних студенти роблять заключення, визнача-
ються з попереднім діагнозом. В задачах відпрацьовують-
ся навики, необхідні практичному лікарю: формулювання 
попереднього діагнозу, складання плану додаткових обсте-
жень, перелік нозологічних форм для диференційного діа-
гнозу, прогнозування можливих ускладнень, оцінка функції 
ураження органів і стадії патологічного процесу.

Висновки. Таким чином, домінування практичних 
навичок в підсумковому оцінюванні студентів на прак-
тичних заняттях, дозволить отримувати відповідні вміння 
студентами та несе плідний момент в навчанні і на сучас-
ному етапі викладання медицини у вищій школі в умовах 
Бoлонської конференції.
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дикам обучения / А.В. Хуторской. – СПб.: Питер, 2004. – 
541 с.

4. Підаєв А.В. Болонський процес в Європі / А.В.  Піда-
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особлиВості ФормуВання проФесіЙної компетенЦії студентіВ-медикіВ  
на етапі ВиВчення теоретичниХ дисЦиплін медичноГо проФілю

Ю. І. Бондаренко, Г. С. Сатурська, О. В. Денефіль, К. Є. Юріїв, В. Є. Пелих
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»

Вступ. Формування професійної компетентності 
майбутніх фахівців на сучасному етапі набуває важли-
вого соціально-економічного значення і відноситься до 
актуальних завдань вищої освіти в нашій країні. Перебу-
дова, що відбувається у житті суспільства, висуває нові 
вимоги до професійних якостей фахівців, у тому числі 
спеціалістів-медиків. Зміни, що відбулися в діяльності лі-
каря, пов’язані із широким застосуванням інформаційних, 
діагностичних та лікувальних технологій, вимагають від 
лікаря-спеціаліста уміння володіти нею, використовуючи 
для цього сучасні методи і технології.

основна частина. За основу був взятий підхід між-
народного проекта «Налаштування навчальних структур 
в Європі» (Tuning), який передбачає базові загальнопро-
фесійні компетенції у вибраній сфері діяльності і про-
фесійно профільовані компетенції певної спеціализації 
випускника. Теоретичний рівень сучасних знань щодо 

розвитку патологічних процесів в організмі невід’ємно 
пов’язаний з їх моделюванням, аналізом клініко-
лабораторних даних та результатів наукових досліджень, 
отриманих самостійно або з використанням даних інших 
дослідників. Використання віртуальних моделей відкри-
ває можливості не тільки програмувати процеси, але й 
задавати певні параметри його, що сприяє розумінню ме-
ханізмів їх розвитку. Застосування цифрової технології 
дає можливість отримувати якісні зображення певних 
структурних елементів.

Висновки. Широке використання технічних та інфор-
маційних технологій в навчальному процесі теоретичних 
кафедр розширює пізнавальні можливості та глибину фор-
мування професійної компетенції в галузі медицини. На 
часі впровадження дифенційного підходу до формування 
компетенції залежно від вибраного профілю майбутньої 
спеціалізації і рівня підготовки фахівця.

методика проВедення олімпіади З медичної біолоГії

Р. Є. Булик, Н. В. Черновська, М. І. Кривчанська 
Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет»

Олімпіада – це змагання студентів у творчому засто-
суванні здобутих знань, умінь і навичок, а також у про-
фесійній підготовці майбутніх спеціалістів. Основними 
завдан нями олімпіади є виявлення та розвиток обдарова-
ної студентської молоді, сприяння реалізації здібностей, 
стимулювання творчої праці студентів, формування кад-
рового потенціалу для наукової діяльності, відбір студен-
тів для участі в міжнародній олімпіаді. 

Олімпіада з медичної біології проводиться у два 
етапи. Перший етап – у вищих навчальних закладах 
ІІІ–ІV рівнів акредитації; другий етап – у одному із них, 
який визначається МОН України, як базовий. Згідно на-
казу Міністерст ва освіти і науки України базовим вищим 
навчальним закладом для проведення ІІ етапу Всеукраїн-
ської студентської олімпіади з медичної біології вже три 
роки поспіль (2014–2016 н.р.) є Буковинський державний 
медичний університет. 

Організатором та координатором Олімпіади є Інсти-
тут інноваційних технологій і змісту освіти. Під час про-
ведення Олімпіади обробка персональних даних учасни-
ків Олімпіади здійснюється відповідно до вимог Закону 
України «Про захист персональних даних». 

До складу журі Олімпіади залучаються досвідчен-
ні науково-педагогічні кадри з  ВМНЗ України, а саме, 
з Харківського національного медичного університету – 
д.мед.н., професор, завідувач кафедри медичної біології 
М’ясоєдов Валерій Васильович; з Львівського національ-
ного медичного університету ім. Данила Галицького – 
д.біол.н., професор, завідувач кафедри медичної біології, 
паразитології та генетики Воробець Зіновій Дмитрович; 
з Вінницького національного медичного університету 
імені М.І. Пирогова – д. біол. н., професор, завідувач ка-
федри медичної біології Піскун Раїса Петрівна; з Україн-
ської медичної стоматологічної академії (м. Полтава) – 
д.мед.н., професор, завідувач кафедри медичної біоло-
гії, паразитології та генетики Дубінін Сергій Іванович; 
з Тернопільського державного медичного університету 
імені І.Я.  Горбачовського – д.мед.н., професор, завіду-
вач кафедри медичної біології Федонюк Лариса Яросла-
вівна. В цьому році членами журі призначено д.мед.н., 
професора, завідувача кафедри медичної біології і ме-
дичної генетики Ковальчук Ларису Євгенівну (Івано-
Франківський національний медичний університет) та 
д.біол.н., професора, завідувача кафедри медичної біоло-
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гії, фармакогнозії та ботаніки Шаторну Віру Федорівну 
(Дніпропетровська медична академія). 

Згідно положення про олімпіаду до складу журі у 
рівній кількості були включені і викладачі від Буковин-
ського державного медичного університету  – д.мед.н., 
професор, завідувач кафедри медичної біології та гене-
тики Булик Роман Євгенович, д.мед.н., професор Пішак 
Василь Павлович та  к.біол.н., доцент Черновська Надія 
Василівна. 

Методичне забезпечення олімпіади здійснювали 
члени оргкомітету та журі базового навчального закла-
ду. Заздалегідь були підготовлені завдання для всіх турів 
олімпіади, а також розроблені критерії для перевірки і 
оцінювання робіт учасників олімпіади. Для забезпечення 
об’єктивного проведення ІІ етапу Олімпіади у базовому 
вищому навчальному закладі створюється апеляційна ко-

місія, яка розглядає звернення учасників Олімпіади щодо 
вирішення спірних питань, пов’язаних з оцінюванням зав-
дань. Авторським колективом (Бойчук Т.М., Булик Р.Є., Ге-
руш І.В., Черновська Н.В., Кривчанська М.І.) щороку вида-
ються методичні рекомендації, у яких викладено загальні 
положення та порядок проведення ІІ етапу Все української 
студентської олімпіади серед студентів вищих медичних і 
класичних університетів, медичних інститутів ІІІ–ІV рів-
нів акредитації з навчальної дисципліни «Медична біоло-
гія». Методичні рекомендації містять: перелік теоре тичних 
питань з медичної біології; перелік практичних навичок, 
якими повинен володіти студент; перелік препаратів, які 
необхідно визначати; рекомендована література; приклади 
тестових завдань; приклади розв’язування задач тощо. Усі 
завдання, які пропонуються передбаченні навчальної про-
грамою з медичної біології.

особлиВості орГаніЗаЦії наВчально-ВиХоВноГо проЦесу  
серед іноЗемниХ студентіВ

Л. В. Буря, С. О. Білоконь, О. К. Прилуцький, О. Ю. Половик
Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава

В теперішній час в медичних вищих навчальних закла-
дах України з кожним роком зростає кількість студентів-
іноземців. Така тенденція спостерігається і у ВДНЗУ 
“Українська медична стоматологічна академія”, що обу-
мовлено невпинним розширенням міжнародних зв’язків 
України із визнанням її світовим співтовариством як са-
мостійної демократичної держави та конкурентоспромож-
ністю освіти, здобутої в стінах вишу, котра, крім іншого, 
іноземним громадянам коштує набагато дешевше, ніж у 
більшості європейських країн. 

У свою чергу, збільшення кількості студентів-іноземців 
вимагає адаптації навчального процесу до особливостей їх 
підготовки із подоланням низки об’єктивних труднощів.

Зокрема, особливістю навчання іноземних громадян, 
яка виникає вже на першому курсі, слід вважати, насам-
перед, недостатнє знання російської, а тим більше україн-
ської, мови, що досить чітко відчувається у викладанні 

фундаментальних дисциплін, де студентам необхідно ро-
зуміти образну мову й запам’ятовувати, окрім російських 
назв, латинські та грецькі терміни.

Певні труднощі в роботі зі студентами-іноземцями ви-
никають і при організації серед них виховної роботи, коли 
в першу чергу слід враховувати, що менталітет, психіка та 
розумова діяльність іноземних громадян є багатогранни-
ми і залежать від їх національних особливостей. 

Особливо велика увага при проведенні позааудитор-
ної виховної роботи з іноземцями приділяється питанням 
правового статусу їх перебування в Україні, для чого на 
зібрання запрошуються юристи й представники правоохо-
ронних органів.

Таким чином, організація навчально-виховного про-
цесу серед іноземних студентів має свої особливості, що 
полягають, перш за все, у подоланні мовного бар’єру та їх 
соціальній адаптації в умовах перебування в Україні.

сучасні проблеми ВиХоВання студента медичноГо уніВерситету

В. Л. Васюк
Буковинський державний медичний університет

Сьогодні кожен лікар має бути особистістю з високим 
потенціалом теоретичних, практичних і біоенергетичних 
знань. Лікарю необхідно вчитися все життя, знаходити все 
краще, найновіше в досягненнях медицини, втілювати їх у 
практику. У зв’язку з цим виникає питання: а як же повин-
на в наш час формуватися особистість студента навчаль-
ного медичного закладу?

Тепер існує важлива і не зовсім звична для багатьох 
сучасних фахівців проблема поєднання духовного, пси-
хічного і фізичного здоров’я. жива людина – крихкий світ 
вищого творіння природи, до якої може  доторкнутися 
лише гідний.

Процес виховання сучасної людини – процес накопи-
чення нею інформації, характер якої поступово формує 
свідомість, лінію життя, думки, дії та вчинки. До царини 
розуму повинен вести один шлях – шлях духовного роз-
витку, а цьому сприяють адекватне виховання і освіта. 
Треба усвідомити значення високої духовності у визна-
ченні своїх життєвих установок, цілей, вибрати дійсні, а 
не деформовані сучасним суспільством цінності, розуміти 
духовність певною мірою як переборювання в собі про-
явів егоїзму.

У навчально-виховному процесі майбутнього лікаря 
допомагає постійний, щоденний позитивний приклад на-
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ставників – професорів, доцентів, викладачів. Лозунгом 
кожного викладача повинно стати: дивись на мене, роби 
як я, роби краще за мене. Професор Є.М. Вітебський нага-
дував, що, вибравши долю, фах лікаря, ти приречений або 
посвячений у вічну роботу над собою, у велике служіння.

Лікар є справжнім лікарем тоді, коли його рекоменда-
ції поважають, до них прислуховуються і виконують. Для 
цього він має бути культурною і всебічно освіченою люди-

ною. Треба в будь-якій ситуації і при будь-якому культур-
ному рівні пацієнтів вести з ними бесіди, пройнятися їх 
потаємним, виділити головне, відреагувати на необхідне, 
тим самим викликати повагу до себе. Тому лікарем можна 
стати тоді, коли успішно склав іспити з фізики чи біології, 
але – за покликанням.

Лікареві необхідна щирість, велика мудрість, самовід-
дача, душевний такт, професійні знання.

про орГаніЗаЦію наВчальноГо проЦесу при Викладанні аналітичної Хімії  
у ЗапоріЗькому держаВному медичному уніВерситеті

С. О. Васюк, А. С. Коржова
Запорізький державний медичний університет

Перехід на нові стандарти вищої фармацевтичної 
освіти потребує підвищення ефективності організації на-
вчального процесу. Підхід до підготовки магістрів фарма-
ції повинен бути системним і забезпечувати високу якість 
надбаних знань.

При вивченні аналітичної хімії студенти повинні набу-
ти знання та практичні навички, необхідні для подальшого 
вивчення токсикологічної хімії, фармацевтичної хімії, для 
аналізу лікарських та косметичних засобів. 

Навчальний процес на кафедрі побудований таким 
чином, щоб стимулювати пізнавальну діяльність студентів 
при підготовці до занять і в ході занять. Професорсько-
викладацьким складом кафедри розроблені навчально-
методичні посібники з якісного та кількісного аналізу, 
інструментальних методів аналізу, збірники тестових зав-
дань, ситуаційні задачі, вирішення яких розвиває у студен-
тів їх індивідуальні якості та творчість.

Весь лекційний матеріал адаптовано до вимог Дер-
жавної Фармакопеї України та Європейської Фармакопеї. 
В методичних вказівках до кожної теми чітко вказані цілі 
та задачі, в логічній послідовності описані етапи підготов-

ки студентів: наведені питання для повторення та само-
стійної підготовки, розрахункові задачі для самостійного 
рішення, приклади розв’язання задач, питання для само-
контролю, наводяться методики лабораторної роботи.

Для всебічного та об’єктивного оцінювання знань та 
вмінь студентів застосовуються різноманітні види конт-
ролю: усне опитування, письмовий контроль, комп’ютерне 
тестування, індивідуальні співбесіди. 

Таким чином, організація навчального процесу на ка-
федрі забезпечує підготовку фахівців з необхідними знан-
нями та навичками.
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2. Васюк С. О. Використання наукових досліджень 
кафедри аналітичної хімії у підготовці кваліфікованого 
спеціаліста // Збірник наукових праць «Наука і освіта». – 
Київ, 2003. – С. 114–115.

симуляЦіЙне наВчання В лапароскопічніЙ ХірурГії

О. М. Велігоцький, О. М. Хвисюк, В. Г. Марченко
Харківська медична академія післядипломної освіти

Оптимізація процесу навчання лапароскопічній хі-
рургії є одним з важливих методологічних питань сучас-
ної хірургії. 

Цю проблему покликані вирішувати спеціальні освітні 
центри, профільні кафедри та відділення наукових центрів. 
У сучасному тренінг-центрі існують різні форми навчань, 
основні це – 1) лекції, семінари, круглі столи; 2) будь-які 
варіанти телемедицини, трансляції з операційних; 3) прак-
тичні заняття – майстер-класи на тренажерах тощо.

Перевагами симуляційного навчання є: відпрацюван-
ня навичок без ризику для пацієнтів; скорочення ризику 
допустимих помилок при проведенні перших маніпуляцій 
(Альберг, 2007, Am J Surg); скорочення часу проведення 
маніпуляцій (Ларсен, 2009, BMJ).

У 2015 році на базі кафедри ендоскопії та хірургії 
створений міжкафедральний центр ХМАПО по симуля-

ційному навчанню ендоскопічній хірургії. З цією метою 
керівництвом ХМАПО був придбаний лапароскопічний 
віртуальний симулятор портативного типу (виробник: 
Epona Medical, Нідерланди) – інноваційний і інтуїтивно 
зрозумілий тренажер віртуальної реальності для навчання 
і підтримки навичок, необхідних для лапароскопічної хі-
рургії для лікарів різних хірургічних спеціальностей.

Це сучасне високотехнологічне обладнання є відмін-
ним навчальним комплексом для навчання прийомам і 
методиками оперування, і отримання практичних навичок 
за програмами спеціалізації з лапароскопічної хірургії, 
торакоскопії, лапароскопічної урології, лапароскопічної 
гінекології, ортопедії, онкології, загальної хірургії.

Для проведення тренінгів із застосуванням 
комп’ютерної симуляції була утворена віртуальна опера-
ційна в приміщенні (учбовій кімнаті), в якому створені 
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умови для розміщення апаратури симуляційного відтво-
рення віртуального лапароскопічного оперативного втру-
чання з можливістю контролю за ним. 

Для проведення тренінгів були розроблені алгоритми 
занять з лапароскопічної симуляції, які були включені до 
передатестаційного циклу з хірургії, а також циклів тема-
тичного удосконалення за темою «Основи ендоскопічної 
хірургії» та «Невідкладна хірургія органів черевної по-
рожнини». 

Алгоритм занять з лапароскопічної симуляції, розра-
хований на 1 групу – 7 слухачів, виглядає таким чином: 
1 частина – 45 хв. Введення до теми заняття – 5 хв., вірту-
альна симуляція відповідного модуля – кожний слухач – 
4 хв., (пробна версія – відпрацювання тестових вправ) – 
усього 28 хв., телекомунікація – перегляд «on line» або (та) 
відеозаписів оперативних втручань згідно теми заняття з 
відповідним пояснюваннями викладача – 12 хв. 2 части-
на – робота у віртуальній операційній – 45 хв.: натуральна 
симуляція – робота з тренажерним боксом – операційна 
бригада з 3 слухачів по 15 хв. кожний зі зміною позиції у 
бригаді кожні 5 хв., паралельно – тестування на віртуаль-
ному симуляторі кожного слухача по 5 хв., паралельно – 
перегляд відеороликів за телекомунікаційною системою, 
оцінювання – миттєво за комп’ютерними результатами. 

2 групи – 14 слухачів – проведення заняття відбува-
ється згідно алгоритму у віртуальній операційній в різних 
приміщеннях: 1 – віртуальна симуляція + телекомуніка-
ція – 45 хв; 2 – натуральна симуляція – 45 хв. Групи пра-
цюють в кожному приміщенні по черзі. Оцінювання від-
бувається викладачем миттєво за комп’ютерними даними.

Сценарій кожного модулю лапороскопічної симуляції 
складається з 8 вправ-тестів зі зростаючою складністю їх 
виконання. Кожна вправа-тест має чітко визначені пара-
метри виконання: час виконання вправи-тесту; кількість 
рухів кожною рукою, що вимірюється у мм; кількість по-
милок; кількість втрат предметів, що утримуються бран-
шами лапароскопічних інструментів; відсоток правильно-
го заліку проходження вправи-тесту.

Усі параметри проходження тесту визначаються на 
моніторі комп’ютера  у виді таблиці, зберігається у пам’яті 
комп’ютера, як і відеозапис виконання вправи на кожного 
слухача в окремому файлі з можливістю його перегляду 
викладачем.

Кожний тест вважається залікованим тільки після ви-
конання вправи згідно визначених параметрів три рази по-
спіль.

Оцінка навичок володіння лапароскопічними інстру-
ментами проводиться за сукупним тестуванням усіх вправ 
кожного модуля після потрійного проходження слухачем 
кожної з вправ за комп’ютерними параметрами, що узго-
джують позитивну оцінку виконання цих вправ. 

Кожному слухачу розробляється індивідуальний план 
підготовки до здачі комп’ютерних тестів кожного модулю 
об’ємом 2 години.

Тільки після проходження попереднього модуля слу-
хачі допускаються до проходження наступних тестових 

модулів оволодіння лапароскопічними інструментами за 
допомогою комп’ютерної симуляції.

В кожному з циклів ПАЦ і ТУ біло відведено по 14 
годин стимуляційній лапароскопічній підготовці: 1 лекція 
і 6 практичних занять, в які увійшли 5 модулів симуля-
ції: нульовий – базовий, 2 підготовчих – стандартний та 
ускладнений, 1 професійний, 1 процедурний (операцій-
ний).

 В базовому модулі проводили навчання та оцінку 
наступних навичок: синхронізація взаємодії лапороско-
пічних інструментів при роботі двома руками одночасно; 
орієнтування у тривимірному просторі по двовимірному 
зображенню; візуалізація торцевим ендоскопом; долання 
ефекту «важеля».

В стандартному підготовчому модулі проводили на-
вчання та оцінку наступних навичок: виконання руками 
різних задач одночасно; робота в стресових ситуаціях; 
робота рук в умовах «дзеркального» ефекту – зміна екс-
позиції при зміщенні ендоскопа; візуалізація скошеним 
ендоскопом;  бімануальність.

В ускладненому підготовчому модулі проводили на-
вчання та оцінку наступних навичок: робота лапароско-
пічними затискачами, ножицями,  кліпатором, голкотри-
мачем.

В професійному модулі проводили навчання та оцінку 
наступних навичок: зшивання тканин; коагуляція, в’язання 
вузлів; вісцероліз.

В процедурному модулі проводили навчання та оцін-
ку наступних навичок: визначення органів черевної по-
рожнини шляхом маркування їх у визначеному порядку, 
каутерізація судин, зупинка кровотечі при ушкодженні 
магістральних судин,  лапароскопічна апендектомія, холе-
цистектомія,  резекція нирки.

Висновки.
1. Симуляційне навчання в лапароскопічній хірургії 

не має альтернативних методів.
2. Симуляційне навчання в лапароскопічній хірургії 

повинне бути затверджено законодавче як необхідний етап 
фахової підготовки лікарів хірургічного напрямку.
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підВиЩення еФектиВності наВчання студентіВ ШляХом поєднання 
мультимедіЙниХ та інтерактиВниХ теХнолоГіЙ

О. А. Вихрущ-Олексюк, О. Й. Зарічна, І. О. Стахурська
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»

Вступ. В умовах підвищення вимог до освітнього про-
цесу та кваліфікаційної підготовки студентів питання муль-
тимедійного забезпечення навчального процесу постає як 
необхідна складова впровадження новітніх інформаційних 
технологій. Метою даного процесу є підвищення рівня за-
своєння навчального матеріалу шляхом поліпшення розу-
міння, запам’ятовування й відтворення здобутих знань на 
практиці. Це досягається шляхом візуалізації – процесом 
створення чітких яскравих образів про будь-який об’єкт за 
допомогою сучасних технологій (мультимедійних, аудіо-, 
відеотехнологій). У психофізіологічній літературі наво-
диться наступний розподіл засвоєння інформації, віднос-
но органів сприймання: близько 80 % припадає на органи 
зору, близько 15 % – слуху і 5 % – тактильні відчуття до-
тик, нюх і смак [2]. Залучення усіх вище перерахованих 
рецепторів сприяє включенню емоційної складової та кон-
центрації уваги студента у процесі навчання. Отже, при 
використанні мультимедійних технологій сприймається 
близько 95% інформації. Питання використання мульти-
медійних технологій розглядали у своїх роботах О. Ващук, 
Д. Вертипорох, Л. Гаврілова, Б. Корчевський, О. Пінчук, 
З. Сейдаметова та ін. [1]. На нашу думку, процес навчання 
буде більш ефективним коли мультимедійні засоби будуть 
поєднуватись із інтерактивними, оскільки крім емоційної 
сфери студента залучається ще й діяльнісна. Інтерактивне 
навчання (“іnter” – “взаємний”, “act” – діяти) – це навчан-
ня, яке відбувається за умови постійної, активної взаємодії 
усіх суб’єктів навчального процесу [3]. 

основна частина. В процесі викладання дисциплін 
на кафедрі медичної біоетики і деонтології широко ви-
користовуються мультимедійні технології: презентації, 
навчальні відеофільми, комп’ютерні програми, що допо-
магають краще зрозуміти та проаналізувати попередньо 

засвоєний матеріал. Для підвищення ефективності засто-
сування мультимедійних технологій викладачу доцільно 
правильно спланувати навчальний процес: 1) матеріали 
даного типу повинні бути включені в основну структуру 
заняття; 2) викладач повинен задати контрольні запитання 
(завдання), відповіді на які студент може знайти під час 
перегляду; 3) матеріал підбирається шляхом залучення 
емоційної сфери; 4) для кращого засвоєння та розуміння 
позиції інших учасників навчального процесу доцільно 
використовувати інтерактивні методи («мозкового штур-
му», «круглого столу», дискусії, ситуаційного аналізу); 
5) формування узагальнених висновків щодо пройденого 
матеріалу. 

Висновки. Отже, задля покращення навчального про-
цесу та засвоєння наукового матеріалу студентами доціль-
но використовувати поєднання мультимедійних та інтер-
активних методів. Наше дослідження не вичерпує усіх 
питань даної теми та потребує подальших досліджень.
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особлиВості Викладання ГеронтолоГії для студентіВ медичноГо коледжу

Н. Г. Вірстюк, Н. Р. Артеменко, І. О. Гаман, М. М. Василечко, М. С. Гохкаленко, С. З. Краснопольський
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»

У зв’язку зі збільшенням тривалості життя людей у 
світі актуальним є вивчення особливостей перебігу захво-
рювань та специфіки догляду за пацієнтами у похилому та 
старечому віці.

Дисципліна «Медсестринство в геронтології, геріатрії 
та паліативній медицині» викладається для студентів за 
спеціальністю «Сестринська справа» на 3, 4 курсі та сту-
дентів із спеціальності «Фельдшерська справа» на 4 курсі. 

Контроль вихідного рівня знань здійснюється шля-
хом вирішення тестових завдань та усного теоретичного 
опитування. Основна частина практичного заняття прово-
диться біля ліжка хворого із відпрацюванням практичних 
навичок та у навчально-тренінговому центрі ІФНМУ.

Теоретичний курс включає вивчення медсестринського 
процесу при захворюваннях серцево-судинної, дихальної, 
травної, кровотворної, сечостатевої, ендокринної систем 
у хворих похилого та старечого віку. Крім того студентам 

пропонується вивчення особливостей медсестринського 
догляду при захворюваннях опорно-рухового апарату, шкі-
ри, хворобах органів слуху, зору, психоневрологічної сфери. 
Студенти також вивчають основи паліативної медицини, що 
включають особливості паліативної та хоспісної допомоги, 
паліативну допомогу інкурабельним онкологічним хворим, 
хворим з  ВІЛ-інфекцією, туберкульозом та деонтологічні 
основи спілкування з важкохворими. На практичних занят-
тях студентам демонструються навчальні фільми, презен-
тації на відповідну тему. Оцінювання здійснюється відпо-
відно до розроблених критеріїв. По закінченню дисципліни 
студенти здають диференційований залік.
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ріатрії: підручник / В.С. Тарасюк, Г.Б. Кубанська;  – К. : 
Медицина, 2010. – 624 с.



141

роль електронниХ ЗасобіВ наВчання В ЗасВоєнні ВнутріШньої медиЦини 
студентом-стоматолоГом

Н. Г. Вірстюк, М. А. Оринчак, О. С.Човганюк, І. І.Вакалюк, М. М. Василечко, І. О. Гаман, О. Р. Лучко,  
І. М. Кобітович, М. М. Гохкаленко, С. З. Краснопольський

ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»

В сучасних умовах використання новітніх інформацій-
них технологій, електронних засобів навчального призна-
чення в усіх галузях освіти займає пріоритетне значення. 
Неоціненним є цей засіб при навчанні студентів медичних 
ВУЗів. Переваги використання таких методів роботи такі: 
1) підвищення ефективності практичних занять з внутріш-
ньої медицини; 2) створення таких умов, коли всі студенти 
залучаються до активної, творчої навчальної діяльності, 
вчаться клінічно мислити, аналізувати, відстоювати свою 
думку. 

Переконливим доказом цього є впровадження елект-
ронних засобів навчання у педагогічний процес на кафед-
рі внутрішньої медицини стоматологічного факультету 
ім. професора М.М.Бережницького Івано-Франківського 
національного медичного університету. Тут створено 
комп’ютерний клас, у якому студенти за допомогою ви-
користання комп’ютерних програм “Anatomy of Heart” 
можуть вивчати зовнішню та внутрішню будову серця, 

провідну систему серця у тривимірному форматі, за до-
помогою комп’ютерної програми “Littman” – дослідження 
дихальної (основні та побічні дихальні шуми) та серцевої 
(аускультативна картина в нормі та при патології) систем, 
моделювати патологію серця. Проводиться тематичні та 
підсумкові комп’ютерні контролі знань студентів, пере-
гляд з обговоренням тематичних фільмів. 

Таким чином, електронні форми подання освітньої 
інформації можливість підвищити ефективність стану 
викладання та рівень знань і практичних навичок студен-
тів.

література 
Закон України «Про вищу освіту» // Освіта. – 2015. – 

4 квітня. 
Меленко, С. Р. Мотивація – рушійний фактор на-

вчального процесу / С. Р. Меленко // Мед. освіта. – 2015. –  
№  1. – С. 69–70.

плануВання самостіЙної роботи З ВнутріШньої медиЦини студента 
стоматолоГічноГо Факультету

Н. Г. Вірстюк, О. С. Човганюк, І. І. Вакалюк, І. О. Гаман, М. М. Василечко, О. Р. Лучко, І. М. Кобітович, 
М. С. Гохкаленко, С. З. Краснопольський

ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»

У світлі реформування сучасної медичної освіти все 
більше значення надається самостійній позааудиторній 
роботі студента. Відповідно до Положення «Про організа-
цію навчального процесу у вищих навчальних закладах», 
самостійна робота студента є основним засобом засвоєн-
ня студентом навчального матеріалу в час, вільний від 
обов’язкових навчальних занять [1, 4]. Ефективність її за-
лежить від організації, планування, конкретизації завдань 
і мотивації до праці [2, 3, 5].

Одним з видів самостійної позааудиторної роботи сту-
дента є підготовка до практичного заняття з конкретною 
темою. Велику роль у плануванні самостійної позаауди-
торної роботи студента відіграють науково-педагогічні 
працівники, котрі повинні підготувати якісні методичні 
вказівки і конкретні завдання до кожної теми згідно тема-
тичного плану. Методичні вказівки до кожної теми мають 
містити мету, завдання, запитання, перелік практичних на-
вичок і алгоритми їх виконання, чітко підібраний перелік 
літературних джерел. 

 Завдання до самостійної позааудиторної роботи мо-
жуть бути сформовані у вигляді зошита-практимума. Ці 
завдання мають допомогти студентові самостійно знайти 
і засвоїти відповіді на запитання до теми і повинні бути 
складені так, щоб зацікавити студента до їх виконання. 
Наприклад, це на третину заповнена таблиця класифікації 

захворювання з оцінкою ступеня важкості, стадії та форми 
певної нозології, частково заповнений алгоритм обстежен-
ня пацієнта чи план його лікування, чи схема невідкладної 
допомоги і т.д., що спонукають до самостійних пошуків 
відповіді у вказаних джерелах інформації, осмислення 
і узагальнення матеріалу, творчого підходу студента. Це 
сприяє навчанню самостійній праці з медичною інформа-
цією, її систематизації, логічному мисленню та тривалому 
запам’ятовуванню необхідного матеріалу.

Мотивацію студента до ефективної праці збільшують 
декілька чинників: оцінювання виконаних самостійно за-
вдань на наступному практичному занятті, наявність їх 
окремих елементів у тестах для оцінки вихідного рівня 
знань, безпосереднє застосування отриманих самостійно 
знань в практичній діяльності біля ліжка хворого – при 
клінічному обстеженні, інтерпретації результатів додат-
кових методів обстеження, складанні плану лікувально-
діагностичних заходів для тематичного пацієнта.

Таким чином, планування самостійної позаауди-
торної роботи студента, вміле керівництво нею науково-
педагогічних працівників шляхом якісної підготовки ме-
тодичних матеріалів і важливих, конкретних, водночас 
цікавих для студента завдань, мотивація студента сприя-
тимуть збільшенню ефективності його самостійної праці 
з підготовки до практичного заняття. 
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Вдосконалення методики підГотоВки студентіВ до складання підсумкоВоГо 
контролю З дисЦипліни ГістолоГія та ембріолоГія В тернопільському 

держаВному медичному уніВерситеті імені і. я. ГорбачеВськоГо 

К. С. Волков, С. О. Литвинюк, З. М. Небесна
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»

Вступ. Сучасні міжнародні стандарти вищої освіти 
потребують всебічного удосконалення підготовки май-
бутніх фахівців. У зв’язку з впровадженням європейської 
кредитно-трансферно-накопичувальної системи органі-
зації освітнього процесу у навчальний процес змінюєть-
ся і метод оцінювання набутих студентами теоретичних 
знань та практичних навиків. Гістологія та ембріологія є 
фундаментальною дисципліною для майбутнього лікаря, 
тому підвищення якості оцінювання є актуальним питан-
ням. Застосування стандартизованої методики поточного 
контролю, зокрема предметного іспиту в навчальний про-
цес дає можливість більш ефективно оцінити засвоюван-
ня практичних навиків та якість отриманих теоретичних 
знань студентів під час здачі підсумкового контролю з дис-
ципліни [1]. 

основна частина. Важливе значення при освоєнні 
предмету відводиться оцінюванню знань та вмінь сту-
дента. Одним із основних напрямків підготовки висо-
кокваліфікованих лікарів є формування в них у процесі 
навчання теоретичних знань та практичних умінь, які 
забезпечують готовність до здачі підсумкового контролю 
з дисципліни [2]. Методика проведення іспиту включає 
тестування знань студентів, яке проводиться в універси-
тетському центрі незалежного оцінювання, та усну здачу 
питань білету екзаменатору. В нашому університеті роз-
роблено типові шкали конвертації результатів поточної 
успішності та підсумкового контролю у 200-бальну шка-
лу, а з останньої у національну шкалу оцінювання. Усне 
опитування студента на екзамені передбачає можливість 
діалогу, в процесі якого екзаменатор оцінює його знання. 
Це дозволяє викладачу виявити знання студента не лише з 
окремого питання, а й узагальнене розуміння ним предме-
та в цілому, на противагу заучуванню відповідей на окремі 
запитання при підготовці до тестового контролю. Тестові 

запитання виявляють знання фактів, заохочують до меха-
нічного запам’ятовування. Відсутність класичного іспиту 
наприкінці вивчення гістології та ембріології, не спрямо-
вує на застосування отриманих знань у майбутньому. Вна-
слідок цього студенти забувають матеріал попереднього 
семестру, не вміють використовувати знання, що отримані 
раніше, втрачають здатність до узагальнення інформації 
про будову тканин та органів організму на мікроскопіч-
ному рівні.

Вивчення дисципліни та підсумковий контроль спря-
мовані також на формування клінічного мислення май-
бутнього лікаря, яке є результатом не лише вивчення, але 
розуміння того чи іншого розділу навчального предмета. 
Така система оцінювання знань стимулює студентів до сис-
тематичної підготовки протягом двох семестрів, спрямовує 
на вміння узагальнити весь вивчений матеріал та виключає 
можливість випадково отримати необ’єктивну оцінку.

Тому можна вважати, що усний екзамен є важливим 
заключним етапом навчання, а співбесіда з екзаменато-
ром – однією з ефективних форм навчання.

Висновки. 1. Оцінювання – це один із завершаль-
них етапів навчальної діяльності студента та визначення 
успішності навчання. Необхідно надати перевагу стандар-
тизованій методиці оцінювання: тестуванню та усному 
опитуванню студента на екзамені.
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оптиміЗаЦія Викладання дисЦипліни «осноВи біоетики і біобеЗпеки» В 
медичному уніВерситеті

Н. М. Волкова, Т. І. Толокова, М. І. Коваль
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»

Складні медичні, соціальні, етичні проблеми, які має 
вирішувати сучасний медичний працівник, вимагають 
формування у нього соціальної відповідальності, альтру-
їзму, моральності, розвитку емоційного інтелекту. На часі 
постає вимога досягнення високої якості підготовки ме-
дичних фахівців, що потребує оптимізації навчального 
процесу, включення до навчальної програми складних 
міждисциплінарних питань, застосування світового досві-
ду з вирішення ситуацій етичного вибору, які часто супро-
воджують практичну медицину сьогодні. 

Метою нашої роботи було дослідження психологічно-
го статусу студентів для уточнення шляхів оптимізації ви-
кладання питань медичної біоетики та для пошуку можли-
востей застосування індивідуального підходу у педагогіч-
ному процесі. Зокрема виявлено, що обстежені студенти 

відрізняються за рівнем агресивності, невротизації, емпа-
тії, що вимагає диференційованого підходу у викладанні. 

На нашу думку, матеріал дисципліни «Основи біо-
етики і біобезпеки» важливий для формування світогляду, 
дає студенту стратегічне розуміння, які особистісні якості 
потріб но розвивати для успішної самореалізації у медичній 
професії, формування власної громадської позиції. Тому є 
необхідність збільшити кількість аудиторних годин і ввести 
диференційований залік при викладанні даної дисципліни.
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наВчально-методичне та матеріально-теХнічне ЗабеЗпечення Викладання 
ФармаЦеВтичної ботаніки – роль у якості ФармаЦеВтичної осВіти 

Н. М. Воробець 
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Зростання видової різноманітності та обсягів викорис-
тання рослин при лікуванні та виготовленні лікарських за-
собів зумовлює необхідність їх детального вивчення, зокре-
ма у курсі фармацевтичної ботаніки (ФБ). Необхідність ФБ 
викладач на прикладах демонструє у лекціях, використову-
ючи при цьому аудіо матеріали, таблиці, гербарні зразки. У 
процесі виконання лабораторних завдань студент повинен 
не лише набути практичних навичок, а й засвоїти їх абсо-
лютну необхідність для успішної професійної діяльності. 
Ефективність засвоєння знань забезпечується, зокрема: на-
вчальними матеріалами для аудиторної роботи, самостійної 
підготовки студента до лабораторних занять, а також вико-
нанням наукової роботи. Науково методичне забезпечення 
студентів, які навчаються на фармацевтичному факультеті 
нашого університету включає не лише загальнонаціональні 

підручники, а й посібники, методичні розробки для лабора-
торних робіт та самостійної підготовки студентів, наукові 
видання з питань систематики, морфології, анатомії рос-
лин, атласи, визначники тощо. Невід’ємною необхідною 
частиною методичного забезпечення є герботека, навчаль-
ні етикетовані гербарні зразки (латинською, українською 
та англійською мовами), а також колекції насіння, плодів, 
суцвіть. Особливою частиною наочного матеріалу є зібра-
ний фіксований або висушений матеріал для анатомічних 
та гістохімічних досліджень, а також мікропрепарати. Для 
моніторингу засвоєння навчального матеріалу є необхідні 
посібники тестових завдань, гербарні неетикетовані зраз-
ки та постійні препарати. Наукова та самостійна робота є 
невід’ємними частиною навчального процесу при підготов-
ці компетентних провізорів.

наВчально-методичне та матеріально-теХнічне ЗабеЗпечення наВчальноГо 
проЦесу для студентіВ медичниХ наВчальниХ ЗакладіВ В умоВаХ ВпроВадження 

єВропеЙської кредитної трансФерно-накопичуВальної системи 

Н. М. Воронич-Семченко, О. О. Шляховенко, О. І. Тучак, І. М. Лучко, Т. В. Гуранич, Н. Г. Побігун,  
В. Б. Стецев’ят, Ю. В. Бортник, І. І. Дубковецька, Л. С. Сторожук, І. М. Сокирко

ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»

Вступ. Пріоритетним завданням реформування охо-
рони здоров’я є підготовка кваліфікованих фахівців. Для 
досягнення мети навчальний процес потребує оптимі-
зації. Ефективне застосування Європейської кредитної 
трансферно-накопичувальної системи (ЄКТС) в організа-

ції навчального процесу сприяє підвищенню якості вищої 
освіти, дозволяє визнавати кваліфікації випускників уні-
верситетів інших країн.

Основна частина. При вивченні базових теоретич-
них дисциплін, зокрема, фізіології,  у системі підготовці 
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майбутніх лікарів важливу роль відіграють сучасні мето-
ди візуалізації, використання відео- та аудіо- навчально-
методичного забезпечення, формування сучасної мате-
ріально-технічної бази, вивчення досвіду зарубіжних 
колег, збереження традиційних та впровадження нових 
ефективних методів навчання. Для підвищення рівня 
знань нами практикується використання на практичних та 
консультативних заняттях сучасних навчально-наукових 
програм, перегляд фото-, відеоматеріалів, комп’ютерних 
віртуальних моделей різноманітних фізіологічних проце-
сів в організмі, електронних атласів з ефектами анімації та 

звуковим коментарем. На наш погляд, сприятиме вивчен-
ню фізіології впровадження дистанційної форми навчан-
ня, що дозволить прослухати ширший об’єм лекційного 
матеріалу з дисципліни, у тому числі іноземних лекторів. 
Використання студентами навчально-контролюючих про-
грам університету AV-Test 2 та AV- Test 3 дозволяє їм пере-
вірити рівень своїх знань. 

Висновки. Перехід до кредитної трансферно-нако-
пичувальної системи організації навчального процесу 
сприятиме впровадженню міжнародних освітніх стандар-
тів вищої школи.

УДК 378.147 
інноВаЦіЙні проЦеси у наВчанні студентіВ За спеЦіальністю «педіатрія»  

на каФедрі Госпітальної педіатрії Здму

С. В. Врублевська
Запорізький державний медичний університет

INNOVATIVE PROCESSES IN TEACING STUDENTS IN SPECIALITY «PEDIATRICS»  
AT THE DIPARTMENT OF HOSPITAL PEDIATRICS OF zSMU

S. V. Vrublevska
Zaporszhya State Medical University

Інтенсивне реформування освіти в Україні призвело до трансформування освітнього процесу шляхом введення нових 
більш ефективних засобів викладання матеріалу. Вони дозволяють значно підвищити рівень освіти у медичних закладах без 
збільшення часу викладання предметів.

Intensive educational reform in Ukraine led to the transformation of the educational process by introducing new, more effective 
ways of teaching material. They can significantly increase the level of education in medical institutions without increasing the time of 
teaching.

Вступ. Інтенсивне реформування освіти в Україні 
вимагає трансформування освітнього процесу шляхом 
пошуків нових більш ефективних засобів викладання ма-
теріалу на гуманістичних засадах. Одним з виявів такого 
трансформування є інноваційні педагогічні технології, що 
передбачають якісно нові перетворення як педагогічного 
процесу в цілому, так і його складових, і сприяють істот-
ному підвищенню його ефективності. 

На наш погляд, один з засобів вирішення проблеми 
послідовності реформування сучасної освіти в Україні є 
введення інноваційних технологій навчання на клінічних 
кафедрах. Освітні нововведення (новації) є продуктами 
інноваційної діяльності, які за мету мають допомогти по-
зитивно змінити систему освіти, але у рамках основних 
соціально-педагогічних, організаційно-педагогічних і 
психолого-педагогічних принципів.

основна частина. Інтерактивні технології передба-
чають навчальний процес за умови активної взаємодії всіх 
студентів у ході заняття в малих групах – по 4–5 студентів, 
де відбувається розподіл ролей і чітке їх виконання. Для 
того, щоб зробити навчальну інформацію швидко- і легко-
доступною, ми розмістили на сайті університету в розді-
лі «Ресурси кафедри» в міжнародній мережі «Інтернет»: 
плани лекцій і практичних занять, матеріали лекцій з ви-
користанням мультимедійних технологій, методичні роз-
робки і навчальні посібники, збірники навчальних тестів 
початкового, проміжного і кінцевого рівнів. Останні до-
сягнення у науково-педагогічній і науково-лікувальній ді-

альності були розміщені у «Репозитарії» бібліотеки ЗДМУ 
і постійно оновлюються.

Алгоритм роботи викладача при проведенні інтерак-
тивного заняття:

– визначення доцільності використання інтерактивних 
прийомів на занятті; відбір та аналіз навчального матеріа-
лу, в тому числі й додаткового (тести, приклади, ситуації, 
завдання для груп тощо);

– планування заняття – етапи, хронометраж, поділ на 
групи, ролі учасників, запитання на можливі відповіді; ви-
значення критеріїв оцінювання; 

– мотивація – створення проблемної ситуації, наве-
дення цікавих фактів;

– забезпечення розуміння студентами змісту їхньої ді-
яльності та формування очікуваних результатів під час ого-
лошення, представлення теми; надання їм необхідної інфор-
мації для виконання завдань за мінімально короткий час;

– забезпечення засвоєння навчального матеріалу студен-
тами шляхом інтерактивної вправи (на вибір викладача);

– рефлексія (підбиття підсумків) індивідуальна робо-
та, робота в парах, групах, дискусія [7].

Орієнтований розподіл часу між етапами інтерактив-
ного заняття на прикладі заняття з модулю «Неонатоло-
гія», тема: «Асфіксія новонароджених»:

– мотивація – 5 % – визначення станів, які призво-
дять до асфіксії новонароджених, приклади з власної 
практики;

– оголошення теми – 5 % ;
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– інформування студентів – 10–15 % – розбір ситуа-
ційних завдань з використанням рольової гри (організатор 
роботи відділення, контролюючий роботу відділення, реа-
німатолог та неонатолог);

– інтерактивна вправа – 50–60 %: а) тренування на-
вичок визначення тяжкості асфіксії за шкалою Апгар з 
демонстрацією відеоматеріалів, б) визначення основного 
синдрому гіпоксично-ішемічного ураження новонародже-
ного і його ступеня тяжкості з демонстрацією хворих у 
відділенні патології новонароджених, в) тренування нави-
чок невідкладної допомоги за принципами ABC реаніма-
ції новонароджених;

– рефлексія – 15–20 % – визначення кінцевого рівня 
знань.

Вище зазначений приклад організації навчального 
процесу передбачає застосування наступних інноваційних 
технологій:

Технологія ситуаційного навчання (кейс-метод) [10].
“Кейс-стаді” – розбір ситуацій, що виникають у про-

фесійній діяльності. Клінічні ситуації з їх повним розбо-
ром використовуються викладачем під час демонстрації 
пацієнта педиатричного профілю. 

Технологія повного засвоєння Дж. Керолла і Б. Блума, 
удосконалена російським вченим В.П. Безпалько. Її вихід-
ним моментом є положення, що всі студенти здатні й по-
винні засвоїти необхідний навчальний матеріал. Для цього 
навчальною програмою встановлені критерії засвоєння чи 
стандарти освіти. 

Імітаційні технології навчання – технології, що моде-
люють у навчальному процесі взаємини і умови реально-
го життя. Вони дозволяють уникнути наступних недолі-
ків традиційного навчання: пасивний характер засвоєння 
знань більшістю студентів; переважно вербальний харак-
тер традиційного навчання, яке ефективне лише для тих 
студентів, у яких розвинуте абстрактне мислення; масо-
вість. Викладач працює з усіма студентами (з масою) і з 
кожним [2,5,7].

Ігрові технології навчання
Навчальні ігри є синтезом релаксопедичних підходів 

(зняття бар’єрів, психологічної скутості) та імітаційних 
проблемних ситуацій, у яких учасники виконують соці-
альні ролі відповідно до поставленої мети. Використову-
ються пізнавальні імітаційні ігри та ігри пошукового ха-
рактеру.

Дискусія як технологія навчання: процес спілкування, 
взаємодія учасників, спрямована на досягнення навчаль-
них цілей, що має відповідну організацію місця й часу ро-
боти. Це цілеспрямований і упорядкований обмін ідеями, 
судженнями, думками у групі заради пошуку істини, коли 
кожний із присутніх по-своєму бере участь в організації 
цього обміну ідеями.

Банки аудіо-візуального супроводження навчального 
процесу: переліки таблиць, рентген-плівок, аудіо-записів, 
відеофільмів, предметів догляду та спостереження, елект-
ронні носії інформації з накопиченим матеріалом, що до-
зволяє швидко й ефективно використовувати найновіше у 
процесі навчання.

“Відеотренінг” – відпрацювання мистецтва ділового 
спілкування в складних ситуаціях, шляхом демонстрації 
відеозаписів з методикою проведення бесіди педіатра з 
пацієнтом і подальшим відпрацюванням студентами на-
вичок комунікації у конкретній ситуації один на одному з 
корекцією дій викладачем [2,4,7].

Навчальні тести. На практичному занятті розгляд теми 
починається з 5-10-хвилинного фронтального експрес-
контролю за допомогою блоків тестових питань і закінчу-
ється блоком тестів для визначення кінцевого рівня знань 
[1].

Модульні технології навчання. Особливості модуль-
них технологій.

Структура вивчення дисципліни передбачає три сис-
темні модулі: базовий. основний і розширений.

Зміст базового модуля складають фундаментальні зна-
ння – основні поняття і положення навчальної дисципліни, 
її наукові методи і система вправ, яка виробляє навички 
вирішення відповідних завдань. Вони стисло викладені у 
методичних рекомендаціях, розроблених викладачами ка-
федри для студентів у роздалі – «зміст теми».

Зміст основного модуля – вимоги державного стан-
дарту з даної дисципліни, визначений розділом – базова 
література з читко визначеним обсягом матеріалу.

Розширений модуль складають: додатковий теоре-
тичний матеріал, список якого подається в розділі «до-
даткова література» до якого студент може звернутися 
для поглибленного вивчення тем; детально розроблені 
питання для самостійної роботи, матеріал яких має за-
довольнити професійні і творчі запити студента; впра-
ви і завдання дослідницького характеру розглядаються 
на засіданнях студентського наукового гурту кафедри, 
розклад його засідань розміщений на сайті кафедри. 
Усі три модулі на рівні структурних компонентів міс-
тять вправи і завдання, за допомогою яких у студентів 
виробляються відповідні практичні уміння і навички, а 
також методи і засоби підсумкового оцінювання рівня 
засвоєння знань.

Висновки. Активні й інтенсивні технології навчання 
відзначаються інтенсивною подачею матеріалу, активною 
позицією і самостійністю студентів, постійним самоконт-
ролем і самокорекцією, діалогічністю, проблемністю. 
Оскільки вони розвивають кращі ідеї традиційного на-
вчання, їх називають сучасними, інноваційними.

Сучасні інноваційні процеси досить складні й вимага-
ють проведення аналізу закономірностей їхнього розвитку, 
пошуку критеріїв ефективності, визначення параметрів 
валідності і надійності інноваційних процедур тощо. Вони 
дозволяють значно підвищити рівень освіти у медичних 
закладах без збільшення часу викладання предметів.
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Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет»

На сучасному етапі модернізації системи вищої осві-
ти України, її адаптації до вимог Болонського процесу 
[4], відбувається переосмислення ролі цінності надбаних 
студентами знань, оскільки сучасному суспільству необ-
хідний творчий фахівець, здатний самостійно орієнтува-
тися в стрімкому потоці науково-технічної інформації, 
що вміє критично мислити, виробляти і захищати свою 
точку зору [3].

Сприяння розвитку творчого потенціалу особистості, 
яке є одним із найактуальніших завдань сучасного суспіль-
ства, призведе до глобальних перетворень в системі освіти 
України, інтеграції у світовий освітній простір. Тому важ-
ливим завданням професійної підготовки фахівців є роз-
виток творчого потенціалу студентів, пізнавальної само-
стійності, що характеризується здатністю суб’єкта діяти 
без сторонньої допомоги [3, 4].

У процесі формування професійної мотивації студен-
тів як детермінанти розвитку їхнього творчого потенціалу 
використовується відповідний активний розвиток інтелек-
туальних функцій, який припадає на 18–20 років, оскіль-
ки нейрофізіологічні особливості студентів у цьому віці 
дають можливість легко асоціюватися і створювати нові 
генеровані ідеї [1]. Тому, саме вищий навчальний заклад – 
це один із провідних чинників соціалізації особистості 
студента як фахівця.

З цією метою співробітники кафедри фармацевтичної 
ботаніки та фармакогнозії у роботі зі студентами викорис-
товують завдання пізнавально-пошукового дослідницько-
го типу, які можуть сприяти віддаленню від стандартних 
рішень, знаходженню альтернативних перспектив, їх нау-
кового обґрунтування з подальшою апробацією на науко-
вих конференціях, в тому числі і в БДМУ при проведенні 
міжнародних медичних конгресів BIMCO.

У 2015–2016 н. р. викладачі нашої кафедри зі студента-
ми 2 курсу коледжу БДМУ та 2–3 курсів фармацевтичного 
факультету як очної так і заочної форм навчання підготу-
вали науково-дослідні роботи з дисциплін які викладають-
ся на кафедрі фармацевтичної ботаніки та фармакогнозії. 
Це є яскравим прикладом підтримки та розвитку творчих 
здібностей студентів, що сприяє створенню оригінальних, 
неповторних цінностей, встановлення нових фактів, влас-
тивостей, закономірностей, а також методів дослідження 

і перетворення [2]. Ця форма діяльності студентів спря-
мована на створення якісно нових для них цінностей, що 
мають суспільне значення. Така діяльність є важливою у 
процесі формування особистості як соціального суб’єкта. 

До наукового процесу формування особистості як 
соціального суб’єкта запрошуються студенти, які здатні 
доб ре «бачити» і відчувати ту чи іншу проблему. Це одна 
з найважливіших якостей, що визначають системність 
практико-пізнавального процесу. При спільній роботі зі 
студентами над тезами розкривається їх здатність диви-
тися на предмет «нетрафаретно», викривається оригіналь-
ність мислення.

Високий рівень знань іноземних мов, зокрема англій-
ської, розширює межі використання творчої діяльності 
студентів, які беруть активну участь у міжнародних нау-
кових форумах за кордоном.

Висновок. Підтримка розвитку творчого потенціалу 
студентів за допомогою авторських методик формування 
творчих умінь самостійної діяльності студентів дає мож-
ливість оновити методи сучасної професійної підготовки. 
Необхідно активізувати науково-педагогічну ініціативу і 
творчість, які спрямовані на пошук нових резервів якісної 
підготовки фахівців, їхньої компетентності і особистісної 
зрілості й реалізації. Результатом творчої співпраці викла-
дачів і студентів можуть стати нові педагогічні проекти та 
моделі освіти, методи, технології навчання та виховання, 
що дасть можливість значно збагати науковий потенціал 
України.
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орГаніЗаЦія наукоВо-дослідної роботи З анГломоВними студентами  
на каФедрі мікробіолоГії, ВірусолоГії та імунолоГії ВиЩоГо держаВноГо 

наВчальноГо Закладу україни «українська медична стоматолоГічна академія» 
на сучасному етапі роЗВитку медичної осВіти 

О. В. Ганчо, О. В. Книш, С. В. Зачепило, Г. А. Лобань
Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»

На шляху реалізації Закону України «Про вищу осві-
ту» одним з основних принципів державної освітньої полі-
тики залишається єдність освіти і науки. Важливими умо-
вами реалізації цього принципу є інтенсифікація наукових 
досліджень у вищих навчальних закладах, формування 
змісту освіти на основі новітніх наукових досягнень, залу-
чення студентів до виконання науково-дослідних робіт на 
кафедрах вишів та у науково-дослідних лабораторіях.

Науково-дослідна робота є важливою складовою ауди-
торного та значною мірою позааудиторного навчального 
процесу і підпорядкована головній меті державної систе-
ми вищої освіти – підготовці висококваліфікованого кон-
курентоспроможного фахівця, самореалізації особистості, 
забезпечення потреб суспільства, ринку праці та держави 
у кваліфікованих кадрах[1].

У зв’язку з цим організація науково-дослідної роботи 
на кафедрі серед студентів, в тому рахунку англомовних, 
знаходить відображення у принципі нерозривної єдності 
навчання і наукових досліджень. Науково-дослідна робота 
проводиться викладачами кафедри у студентському нау-
ковому гуртку у вільний від занять час. Форми і методи 
науково-дослідної роботи різноманітні і пов’язані з науко-
вою тематикою кафедри і кожного викладача.

Основною структурною одиницею науково-дослідної 
роботи студентів є студентський науковий гурток. Про-
відний напрямок його діяльності збігається з виконанням 
досліджень з наукової тематики кафедри мікробіології, ві-
русології та імунології. Головні напрямки наукової роботи 
нашої кафедри – це вивчення колонізаційної резистент-
ності та мікробіоценозу порожнини рота за умов основ-
них стоматологічних захворювань, вивчення перспектив-
ності використання нових фармакологічних речовин в 
якості антимікробних засобів та вивчення імунотропної 
дії лікарських препаратів.

Студенти-гуртковціактивно беруть участь у науковій 
роботі кафедри за цими напрямками і результати робіт ре-
гулярно публікують у матеріалах студентських наукових 
конференцій академії, Всеукраїнських та Міжнародних 
наукових конференціях, виступають з доповідями на кон-
гресах студентів і молодих учених. Це особливо важли-
во тому, що досвідчені вчені незалежно та неупереджено 
оцінюють якість виконання наукових досліджень, роблять 
суттєві зауваження та допомагають окреслити подальшу 
перспективу робіт. 

В останні роки викладачі кафедри активно залуча-
ють англомовних студентів до участі у Всеукраїнських 
конкурсах студентських наукових робіт у галузях «Сто-
матологія» та «Теоретична медицина», де гуртківці ре-
гулярно отримують дипломи за призові місця. Тому не-
дивно, що у цьому році наші студенти стали лауреатами 
премії Національної академії медичних наук України та 
Асоціації працівників медичних вищих учбових закладів 
України.

Зазвичай, на кафедрі у роботі студентського наукового 
гуртка беруть участь15–17 студентів, з них 2–3 – англо-

мовних. Кафедра надає можливість найбільш зацікавле-
ним та наполегливим студентам виконувати мікробіоло-
гічні дослідження, забезпечує стерильними поживними 
середо вищами, скляним лабораторним посудом (чашки 
Петрі, пробірки, піпетки),дозаторами, необхідним для 
виконання наукових робот обладнанням (мікроскопи, те-
рези, ФЕК, рН-метр та інш.). Усі прилади регулярно про-
ходять метрологічний контроль. Кафедра сертифікована 
як навчальна бактеріологічна лабораторія та має дозвіл 
на роботу зі збудниками ІІІ-ІV груп патогенності. Музейні 
штами 6 мік роорганізмів отримані у Київському НДІ епі-
деміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського 
зберігаються згідно вимогам.

Під час виконання НДР студенти дотримуються пра-
вил біоетики, вчаться як правильно планувати експери-
мент, визначити мету та основні завдання наукової роботи, 
оформити протоколи досліджень та іншу первинну доку-
ментацію, намагаються пояснити результати досліджень 
та зробити коректні висновки. Завідувачка кафедри осо-
бисто слідкує та контролює виконання кожного досліду, 
оцінює результати та допомагає пояснити їх. Первинна до-
кументація усіх виконаних досліджень та журнали реєст-
рації знаходиться під особистим контролем проректора з 
наукової роботи академії.

Усім бажаючим англомовним студентам пропонуєть-
ся виконувати літературний пошук з основних напрямків 
нау кової роботи кафедри, визначати новизну та актуаль-
ність запропонованих тем. Результати робіт обговорю-
ються на кафедральних засіданнях, де провідні фахівці 
роблять зауваження, пояснюють механізми дії деяких ре-
човин на клітини мікроорганізмів, тварин та людини, ко-
регують висновки та окреслюють перспективи подальших 
досліджень. Студенти сумісно з науковими керівниками 
оформлюють тези, готують презентації, які будуть пред-
ставлені на конференціях. Особлива увага приділяється 
відсутності академічного плагіату. Кожна доповідь перед 
тим, як бути представленою на конференції, обов’язково 
апробується на кафедральному засіданні. Найбільш перс-
пективні студенти стають співавторами патентів, тез та 
статей у наукових виданнях. Так, наприклад, англомовний 
студент стоматологічного факультету Джабер Валід став 
співавтором статті у журналі «Клінічна хірургія» та патен-
ту [2].

На практичних заняттях науково-дослідницька робо-
та реалізується через індивідуальні завдання. Англомовні 
студенти приймають участь у позааудиторній самостійній 
роботі: виконують завдання по НДРС, готують реферати 
з тематики сучасних наукових досліджень у галузі мікро-
біології, вірусології та імунології, найбільш успішні з них 
беруть участь у щорічних олімпіадах з дисципліни. Проте 
на сучасному етапіця робота ускладнена недостатньо ви-
соким рівнем підготовки деяких іноземних англомовних 
студентів з предмета, певною часткою інертності і неба-
жанням перенапружуватися, мовним бар’єром, відсутніс-
тю належного стимулу.
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Залучення усіх, у тому рахунку іноземних англо-
мовних студентів до участі у Всеукраїнських та Міжна-
родних наукових конференціях, конгресах та конкурсах 
наукових робіт може з’явиться додатковим стимулом 
для найбільш здібних і цілеспрямованих студентів. Це 
дасть можливість таким студентам не тільки навчитися 
обмінюватися науковою інформацією зі студентами різ-
них вузів, але й ознайомиться з науковими ідеями і до-
сягненнями вчених різних країн. Заохочення успіхів сту-
дентів, що активно займаються науково-дослідницькою 
роботою, дозволить підняти їх престиж серед однокурс-
ників, що підвищить інтерес інших студентів до науко-
вої роботи.

Таким чином, науково-педагогічний персонал кафе-
дри надає можливість усім бажаючим англомовним сту-
дентам проявити себе в якості вчених-початковців.

література
1. Закон України «Про вищу освіту» від 01.07. 2014 

№ 1556-VІІ.
2. Патент № 95555 Україна, МПК (2014.01) А61К33/38, 

А61К31/02, В82В 3/00. Спосіб одержання наночастинок 
оксиду срібла з антимікробнимивластивостями / Важни-
ча  О.М., Лобань Г.А., Ганчо О.В., Курапов Ю.А., Андру-
сишина І.М., Джабер В.К., Скрипник М.В. Заявл. № u2014 
08079 від 17.07.2014. – Опубл.25.12.2014. – Бюл. № 24. 

перспектиВи ВпроВадження проблемно-орієнтоВаноГо наВчання  
у медичниХ ВнЗ

М. Н. Гарас
ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет»

Вступ. У зв’язку з невпинним розвитком ринку пра-
ці в галузі охорони здоров’я, впровадженням кредитної 
моделі навчання в медичних навчальних закладах із за-
безпеченням принципу безперервності медичної освіти 
постало зав дання у підготовці конкурентоспроможних 
професійних кадрів, які могли, користуючись отриманою 
під час навчання у ВНЗ інформацією, розвивати науково-
технічний прогрес для вирішення нагальних проблем 
практичної охорони здоров’я. Для досягнення цієї мети в 
системі вищої освіти країн Європи і Америки було роз-
роблено методику проблемно-орієнтованого навчання 
(ПОН, Problem based learning, PBL).

основна частина. Проблемно-орієнтоване навчан-
ня (ПОН) – це педагогічна стратегія, особливий стиль 
осягнення знань з повноцінним оволодінням проблемою 
з глибоким, активним та стійким засвоєнням матеріалу 
реальних життєвих ситуацій при максимальному вико-
ристанні доказово обґрунтованих світових інформаційних 
ресурсів. 

ПОН у реаліях медичної освіти ґрунтується на групо-
вому обговоренні заданої ситуації з метою встановлення 
основної проблеми, що дає можливість відпрацьовуван-
ня навичок вирішення окресленої проблеми та навичок 
прий няття рішень. Серед переваг ПОН є глибокий аналіз 
студентами представленої ситуації з тісною міждисциплі-
нарною інтеграцією фундаментальних та клінічних ме-
дичних знань, розгляд альтернатив з пошуком підтвер-
джувальних або спростовуючих їх фактів, використання 
практичного досвіду студентів по пошуку й аналізу інфор-
мації. Водночас, найважливішим аспектом ПОН є власне 
проблемно-орієнтований підхід до подачі інформації, а 
саме, конкретного взятого з реалій практичної охорони 
здоров’я клінічного випадку. Вивчення матеріалу в про-
цесі ПОН зазвичай відбувається у вигляді занять в ауди-
торії, в невеликих за чисельністю групах студентів, зазви-
чай у формі дискусії, що спрямовується викладачем [1]. 
Внаслідок того що обсяг прямих імперативних інструкцій 
при ПОН зводиться до мінімуму, студенти беруть на себе 

більшу відповідальність за власне навчання. При цьому 
роль викладача може зводитися до ролі експерта з обгово-
рюваної проблеми, керівника по користуванню інформа-
ційними джерелами і консультанта у виконанні групового 
завдання. Таким чином, в ПОН роль викладача полягає в 
заохоченні активного обговорення проблеми, забезпечен-
ні всебічної роботи студентів, забезпеченні можливості 
отримання відповідної інформації, підтримці «русла» ве-
дення обговорення [2]. За даними літературних джерел, 
ПОН зарекомендувала себе як самодостатня та виправ-
дана методика підготовки фахівців-педіатрів [3], хірургів 
[4], клінічних фармацевтів [5], не поступаючись жодним 
чином традиційним формам навчання. 

Висновки. Таким чином, попри те, що проблемне 
навчання значно відрізняється від традиційного, та, зва-
жаючи на практичну спрямованість опанування доказово 
обґрунтованою інформацією й апробацію методики за-
кордонними медичними школами, використання ПОН в 
системі вищої медичної освіти в Україні можна вважати 
перспективним. 
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сучасні методолоГічні підХоди до проВедення Заняття іЗ лабораторної 
діаГностики для студентіВ стоматолоГічноГо Факультету В субординатурі

Н. В. Гасюк,.О. М. Бойченко, Т. М. Мошель, І. Ю. Попович, І. О. Іваницький
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України», 

ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава

Вступ. Проблематика розуміння студентами-стома-
тологами сутності діагностичного процесу та значимості 
лабораторних методів дослідження на етапі постановки 
кінцевого діагнозу набуває свого максимального значення 
при вивченні розділу «Поглиблення клінічного мислення 
студентів». Проте доволі дискутабельним залишається 
питання методології проведення заняття із лабораторної 
діагностики. 

основна частина. Відпрацьовану нами методику ре-
алізуємо шляхом пояснення актуальності даного заняття 
для діагностичного процесу, окреслення перспективності 
застосування лабораторних методів дослідження на сто-
матологічному прийомі. Особливо важливим є критерії 
показів до призначення лабораторних методів досліджен-
ня в залежності від нозології та інтерпретації отриманих 
результатів із подальшим вмінням синтезу із даними клі-
нічного огляду. З цією метою використовуємо різні не-

традиційні форми та методи навчання, які спонукають 
студентів до пошукової, дослідницької роботи. Пропо-
нуємо проведення тестової частини, з метою контролю 
висхідного рівня знань, лекційної частини, яка вказує на 
роль лабораторних методів діагностики в практиці лікаря-
стоматолога та оцінюючої частини, яка базується на вмін-
ні інтерпретації результатів лабораторних досліджень та 
вирішенні ситуаційних задач.

Висновок. Власний досвід дає можливість рекоменду-
вати проведення занять із лабораторної діагностики із трьо-
ма складовими, а оцінюючу частину трансформувати у ви-
гляд дискусії, що забезпечує можливість обміну думками.
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досВід проВедення олімпіад іЗ патоФіЗіолоГії для студентіВ Факультету 
підГотоВки іноЗемниХ Громадян на каФедрі патолоГічної ФіЗіолоГії

М. Р. Герасимчук
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»

Патофізіологія є медико-біологічної дисципліною, яка 
забезпечує загальнотеоретичну підготовку лікаря, формує 
його науковий світогляд і лікарське мислення, погляди на 
сутність процесу хвороби, а також є експериментальною 
наукою. 

За останні 5 років на кафедрі патологічної фізіології 
високої популярності серед студентів-іноземців набули 
олімпіади, в яких майбутні лікарі не тільки змагаються у 
знанні теоретичного матеріалу, експериментальних завдан-
нях, а й різноманітних клінічних задачах. Останні відби-
раються із підготовчої бази USMLE (United States Medical 
Licensing Examination), що створена в США з метою оцінки 
знань іноземних медичних студентів за допомогою різних 
програм тестувань. Ці завдання оцінюють здатність ліка-
ря застосовувати на практиці знання, концепції та прин-
ципи, а також продемонструвати основні навички догляду 
за пацієнтом. Так, запропоновані нами задачі для олімпіад 
складаються із тестових завдань з однією та кількома варі-
антами відповідей, оцінки клінічних випадків з поясненням 
основ них патогенетичних ланок розвитку провідних симп-
томокомплексів, аналізом лабораторних показників та ЕКГ. 
Окрім того велика увага приділяється розпізнаванню та ін-
терпритацією студентами на кольорових фотографіях тих 
чи інших симптомів захворювань. 

Про популярність олімпіад, що проводяться англій-
ською мовою, свідчить висока кількість учасників, серед 

яких є як третьокурсники, які якраз вивчають предмет, так 
і студенти 4–6 курсів.

Таким чином слід зробити висновок, що інтенсивна 
та змістовна організація навчального процесу у вивченні 
патологічної фізіології студентами-іноземцями є успіш-
ною не тільки завдяки ґрунтовному вивченні предмету, 
активній експерементальній дослідницькій діяльності, а й 
теоретично-практичним змаганням та олімпіадам. Так всі 
бажаючі студенти-медики можуть продемонструвати свої 
знання та вміння, що значно популяризує патологічну фі-
зіологію, як предмет серед майбутніх лікарів.
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псиХоФіЗичні підХоди наВчання наВичок З терапеВтичної стоматолоГії
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ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» 

При використанні класичної системи підготовки сту-
дентів для засвоєння знань та навичок з пародонтології 
викладач затрачає  багато часу, однак простежується низь-
ка засвоюваність матеріалу через нерозуміння студентами 
поставленого перед ними завдання [3, 4]. 

мета: підвищення ефективності засвоєння практичних 
навичок студентами ІV курсу стоматологічного факультету.

матеріали і методи дослідження. В основі нашого 
експерименту була теорія про поетапне формування «ро-
зумових дій та уявлень» [1, 2]. 

Нами було сформовано 2 групи студентів з різних 
груп IV курсу, які проходили курс пародонтології. І групі 
студентів (35 осіб) викладач пояснював конкретну мету і 
переваги ручного зняття зубних відкладень за допомогою 
кюреток Грейсі та подавав конкретизовану схему маніпу-
ляції. Викладач повільно демонстрував на муляжі щелепи 
кожен елемент дії: інструмент та конкретний зуб, для якого 
він використовується. Тоді студентам було запропоновано 
самостійно провести зняття зубних відкладень, керуючись 
схемою. ІІ групі студентів (34 особи) проводили традиційне 
навчання зняття зубних відкладень за допомогою кюреток 
Грейсі. Викладач спочатку пояснював значення даної мані-
пуляції, а тоді повільно продемонстрував її на муляжі. Піс-
ля цього студенти самостійно виконували цю маніпуляцію. 

Ми проводили порівняння успішності засвоєння 
практичних навичок студентів та вироблення стійкої авто-
матизованої навички. 

Результати дослідження показали, що у 34 студентів 
І групи (97,1 %) з першого разу правильно провели зняття 
зубних відкладень, а після проведення по 10 ідентичних 
маніпуляцій у всіх студентів І групи виробився стійкий ав-
томатизований навик. Після того, як кожен студент ІІ  гру-
пи виконав по 10 маніпуляцій, лише у 44,1 % студентів 
(15 осіб)  виробився стійкий автоматизований навик. 

Висновки. Запропонована нами методика є ефектив-
ним засобом направленого формування у студентів комп-
лексу мануальних дій. Створення схем дій при конкретній 
маніпуляції  дає можливість спростити навчальний про-
цес, скоротивши час на утворення стійких автоматизова-
них навичок у студентів.
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аналіЗ Використання інтерактиВниХ методіВ наВчання  
на каФедрі акуШерстВа та ГінеколоГії № 1 онмеду

І. З. Гладчук, Г. Б. Щербина
Одеський національний медичний університет

Вступ. В сучасних умовах підготовки майбутніх лі-
карів у вищих навчальних закладів України використання 
інтерактивних методів навчання студентів набувають все 
більшого значення.

На кафедрі акушерства та гінекології № 1 ОНМедУ 
застосовуються різноманітні методи інтерактивного на-
вчання, такі як ділова гра, рольові ігри, кейс-метод, 
«ПОПС-формула», робота в малих групах, студентські 
конференції.

Наш досвід демонструє, що у студентів і викладачів 
особливу популярність має комбінація рольових ігор з кейс-
методом, під час яких учасники розподіляють ролі і малими 
групами (3–4 студента) загальними зусиллями аналізують 
та вирішують конкретні ситуаційні завдання (кейс).

Використання таких технологій навчання надає мож-
ливість зробити заняття більш динамічним, багатогран-
ним, проявити студентам самостійність, творчу активність, 
здолати психологічний бар’єр спілкування один з одним і 
викладачам надає можливості відпрацювати навич ки ви-
рішення практичних задач, показує взаємозв’язок з інши-
ми дисциплінами, посилює зацікавленість до вивчення 
даного матеріалу.

Однак, необхідно відмітити, що такий підхід до учбо-
вого процесу має позитивний результат тільки при відпо-

відній теоретичній підготовці та задовільному вихідному 
рівні знань студентів.

Висновки. Таким чином, застосування інтерактивних 
методів навчання не виключає традиційних методик, са-
мостійної позааудиторної роботи студентів, бо тільки ви-
користання всіх методів викладання сприяє підвищенню 
рівня підготовки та дає позитивний результат при підго-
товці майбутніх фахівців.
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Використання біолоГічниХ моделеЙ для ЗасВоєння практичниХ наВичок  
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Вступ. У підготовці висококваліфікованого лікаря 
важлива роль відводиться засвоєнню та оволодінню ці-
лого ряду практичних навичок, які пов’язані із запитами 
клініки і допомагають повноцінно виконувати алгоритми 
різних лікарських маніпуляцій. Оперативна хірургія та то-
пографічна анатомія є важливим навчальним предметом в 
системі вищої медичної освіти. Вивчаючи даний предмет 
студент повинен освоїти цілий ряд практичних навичок, 
які є життєво необхідними в роботі лікаря [3].

основна частина. Експериментальні хірургічні втру-
чання на тваринах є обов’язковою частиною оперативної 
хірургії та топографічної анатомії. Необхідно зазначити, 
що з давніх часів для цього використовували собак. Біль-
ше 2-х століть хірурги різних країн почали застосовувати 
вказаних тварин для вдосконалення існуючих оператив-
них втручань та розробки нових хірургічних технологій. 
Собаки також широко використовувалися для науки та на-
вчання, а точніше для відпрацювання та засвоєння прак-
тичних навичок, необхідних майбутньому лікарю.

В останні роки для виконання та засвоєння деяких 
оперативних втручань на кафедрах оперативної хірургії та 
топографічної анатомії почали використовувати свиней. 
Інтерес до використання свиней в експериментальних до-
слідженнях та навчанні зріс, оскільки структура та функ-
ція органів і систем вказаних дослідних тварин, а також 
обмін речовин дуже подібні до аналогічних у людини.  На-
ведена подібність значно більша, ніж між людиною та ін-
шими експериментальними тваринами [2]. Особливо для 
цього підходять свині в’єтнамської породи, які відносять-
ся до міні-свиней, вони мають невелику масу – 6–10 кг. 
Вказані тварини спокійні, миролюбиві, їх зручно викорис-
товувати в експериментальних дослідженнях та навчанні. 
Необхідно вказати, що є деякі труднощі при інтубації тра-
хеї свиней, у зв’язку з тим, що у них сильно витягнуті ще-
лепи. Враховуючи наведене, при інтубації трахеї у свині 
потрібно використовувати довгий прямий клинок ларин-

госкопу або довгий металічний шпатель. Голосова щілина 
у свиней легко спазмується, у них під час введення нар-
козу виникає посилене слиновиділення, що потребує за-
стосування м-холінолітиків та місцевих анестетиків. При 
маніпуляціях у ротовій порожнині дана дослідна тварина 
зубами може травмувати руки дослідника. Профілактика 
цього вимагає глибокого наркозу. Анатомічна будова ілео-
цекального кута у свиней відрізняється від аналогічної 
у людини, тому для виконання навчальної апендектомії 
краще використовувати кроликів [1]. Для всіх інших на-
вчальних оперативних втручань (Роз’єднання та з’єднання 
м’яких тканин. Трахеостомія. Субокісна резекція ребра. 
Торакотомія. Лапаротомія. Кишкові шви.  Резекція нирки. 
Нефректомія. Оголення і перев’язка артерій кінцівок), які 
включені в навчальну програму з оперативної хірургії та 
топографічної анатомії, доцільно використовувати свиней 
в’єтнамської породи. 

Висновок. Проведені дослідження та дані літератури 
свідчать про можливість, ефективність, безпечність та до-
цільність  використання міні-свиней в якості біологічної 
моделі для засвоєння практичних навичок з оперативної 
хірургії та топографічної анатомії.
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роль Викладача В наукоВо-дослідніЙ роботі студента

І. В. Горб-Гаврильченко
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» 

Вступ. Одним із чинників вдосконалення підготовки 
фахівців є науково-дослідна робота студентів, яка допома-
гає вирішувати завдання поєднання науки, освіти і прак-
тики [1]. В умовах освітнього процесу науково-дослідна 
діяльність розглядається як організована, пізнавальна 
творча діяльність студентів, що сприяє отриманню нових 
знань про об’єкт дослідження, формуванню нових спосо-
бів діяльності і дослідницьких умінь [2,3].

основна частина. При виконанні науково-дослідних 
робіт студенти під керівництвом викладача навчаються 
принципам роботи з вітчизняною і зарубіжною літерату-
рою, проведенню пошуку необхідних даних в системі Ін-
тернет, а також умінню проводити системний аналіз отри-
маних даних. Викладач надає допомогу в складанні плану 

виконання науково-дослідної роботи, на підборі методик 
проведення наукового дослідження, визначенні матеріалу 
(об’єм, кількість хворих, основна і контрольна групи), об-
ґрунтуванні проведення цього дослідження, обробці і де-
тальному аналізі отриманих клінічних даних. Результати 
досліджень студенти доповідають на практичному занятті, 
засіданнях наукового студентського гуртка кафед ри, сту-
дентських наукових конференціях. Використання мультиме-
дійних презентацій є однією з основних вимог у світі засто-
сування сучасних інноваційних технологій. При підготовці 
студентських мультимедійних презентацій викла дач кон-
сультує студента, акцентує увагу на важливості академіч-
ного підходу, вироблення конкретного алгоритму доповіді, 
чіткому викладанні матеріалу, високій якості оформлення 
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дослідницької роботи, необхідності стисло і конкретно ви-
значати цілі і завдання дослідження, матеріали і методи 
дослідження, чітко викладати результати, висновки пови-
нні відповідати поставленим завданням дослідження. При 
підготовці мультимедійних презентацій викладач вчить 
студентів правильно аналізувати і інтерпретувати отримані 
дані, формувати системний підхід до аналізу медичної ін-
формації. Отримані в ході досліджень результати студенти 
оформлюють у вигляді схем, таблиць, графіків, фотографій 
пацієнтів, стоматологічних інструментів і матеріалів, етапів 
лікування і профілактики основ них стоматологічних захво-
рювань. Викладач консультує студента, надає допомогу в 
підборі текстових слайдів, перевіряє правильність оформ-
лення схем, таблиць, графіків, малюнків, сформульованих 
висновків і пропозицій, акцентує увагу на певних вимогах 
і до технічного оформлення мультимедійних презентацій: 
а) кількість слайдів не повинна перевищувати 15–20; б) ко-
лір фону слайду повинен контрастувати з текстом, в одно-
му слайді необхідно поєднувати не більше трьох кольорів; 
в)  доцільно окремо оформляти слайди з малюнками, графі-
ками і слайди, що містять текст.

Висновки. Організовуючи дослідницьку роботу, 
викла дач повинен знати відношення студента до конкрет-
ного виду діяльності для того, щоб надалі враховувати 
індивідуальний підхід до організації наукової діяльності 
студента. Індивідуальна робота викладача із студентами, 
сприяє їх інтересу в наукових дослідженнях і посиленню 
ролі учбово-виховного процесу у формуванні майбутньо-
го лікаря, як фахівця, так і науковця.
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OPTIMIzATION wORkSHOPS PEDIATRICS UNDERGRADUATE ON STAGE

N. Y. Gornostaeva, U. V. Desyatska, I. N. Shevchenko, A. V. Potapchuk, K. O. Huriyenko 
Odessa National Medical University

Стаття присвячена проблемам організації практично орієнтованого викладання педіатрії студентам в умовах нових евро-
інтеграційних технологій. Реформування вищої освіти супроводжується введенням нових спеціальних форм організації пізна-
вальної діяльності. Проаналізовано переваги та недоліки цієї системи в засвоєнні умінь і практичних навичок.

Ключові слова: вища освіта, викладання педіатрії.
The article deals with the problems of pediatrics practically oriented teaching students in the European integration of new 

technologies. Reform of higher education is accompanied by the introduction of new specific forms of cognitive activity. Advantages 
and disadvantages of this system in learning skills and practical skills.
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Вступ. Процеси європейської інтеграції дедалі силь-
ніше впливають на таку важливу сферу життя українсько-
го суспільства, як освіта. На сьогодення Україна є учас-
ником нового освітянського проекту, який спрямований 
на створення спільної зони європейської вищої освіти. 
В даний час проблема забезпечення повноцінної вищої 
освіти при підготовці кваліфікованого лікаря-педіатра та 
лікаря загальної практики є актуальним завданням медич-
них ВНЗів. Потреби сучасного суспільства приводять до 
нового розуміння якості вищої освіти, до пошуку нових 
механізмів вдосконалення освітнього процесу [2,3,5].

Важливу роль в підвищенні якості навчання грає са-
мостійна робота студентів, значення якої весь час збіль-
шується при переході на такі моделі навчального проце-
су, при яких активно впроваджуються новітні педагогічні 
технології, мотивуються всі учасники навчального про-
цесу на досягнення високої якості підготовки фахівців. 
Жодні знання, не підкріплені самостійною діяльністю, 
не можуть стати справжнім надбанням людини. Це одне з 
основоположних правил, на яких побудована вся навчаль-

на діяльність. Особливо значима роль самостійної роботи 
у вищій школі, де вона є найважливішим елементом учбо-
вого процесу [1,2,3,4,7].

основна частина. Реформування вищої освіти супро-
воджується введенням нових форм пізнавальної діяльнос-
ті, метою яких є створення таких умов навчання, за яких 
кожен студент зміг би творчо само реалізуватися та успіш-
но розвивав свій інтелектуальний потенціал. Традиційно 
самостійна робота трактувалася як весь спектр діяльності 
студента, що виконується по вказівці викладача, але без 
його особистої участі. Проте нові умови сприяли перегля-
ду поняття «Самостійна робота» і зміні відношення до неї. 
Ми стаємо свідками появи нового бачення ролі освіти в 
житті людини, виникнення її нової моделі. На зміну моде-
лі «освіта на все життя» приходить інноваційна концепція, 
найважливішою частиною якої стала ідея – «освіти про-
тягом всього життя». Реалізація ідеї безперервної освіти 
направлена на подолання основного протиріччя сучасної 
системи освіти – між стрімкими темпами зростання знань 
в сучасних умовах і обмеженими можливостями їх засво-
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єння в період навчання. Це протиріччя заставляє навчальні 
установи формувати у студентів потребу в постійній само-
освіті, самовдосконаленні [2,4,6].

Вибір форми самостійної роботи визначається не міс-
цем її в навчальному процесі (у аудиторії чи ні), а видом 
професійної діяльності, яку вона реалізує. На учбовому за-
нятті самостійна робота регламентована в часі, прив’язана 
до певного місця, проводиться під керівництвом виклада-
ча. Контроль результатів такої роботи здійснюється в рам-
ках заняття.

Позааудиторна самостійна робота не визначається 
чіткими часовими рамками, не завжди вимагає створення 
певних умов на кафедрі і консультації викладача, контроль 
її результатів, як правило, відстрочений. Вона здійснюєть-
ся з емпіричними і модельними об’єктами. 

Емпіричними об’єктами в медичному ВНЗі є хворі, 
електрокардіографія, рентгенограми, дані лабораторних 
досліджень. В якості модельних об’єктів можливо також 
розглядати тести, завдання, тренажери, моделі, фантоми, 
схеми та алгоритми. [6].

Для активізації самостійної роботи студентів необхід-
на наявність серйозної та постійної мотивації до навчання. 
Таким мотивуючим чинником є підготовка до ефективної 
професійної діяльності, конкуренції та кар’єрного рос-
ту. На базі клінічної кафедри одним з варіантів реалізації 
такої мотивації є робота з пацієнтом і написання історії 
хвороби. 

Один зі змістовних модулів, що вивчається студента-
ми на 5та на 6 курсі має на увазі поглиблене вивчення з 
конкретних дисциплін по педіатрії (неонатологія, гемато-
логія, ендокринологія). Виходячи з того, що базові знання 
з написання історії хвороби дитини студентами були отри-
мані на 3 та 4 курсах, при організації навчального процесу 
на кафедрі педіатрії ми визнали за потрібне включити на-
писання історії хвороби до самостійної роботи.

Ми вважаємо, що курація та написання історії хво-
роби спрямовані на формування творчої особистості і 
певних вмінь кожного студента а саме: – спроможності 
виділення проблеми та її формування (об’єктивне дослі-
дження, постановка діагнозу), – висунення гіпотези, по-
шук, знаходження та здійснення способу її перевірки (ви-
значення попереднього діагнозу, плану лабораторного та 
інструментального дослідження, проведення диференцій-
ного діагнозу, визначення лікувальної тактики), – збиран-
ня анамнезу, – вибір методики (призначення необхідного 
дослідження та лікування), – використання отриманих ре-
зультатів (обґрунтування клінічного діагнозу, аналіз пара-
кліничних досліджень, прогноз та методи профілактики).

Проте важливою особливістю кураціі є те, що під час 
проведення об’єктивного дослідження дитини обов’язкова 

присутність викладача, що дозволяє студенту додатково 
відпрацювати специфічні уміння та практичні навички 
з педіатрії. Викладач, в свою чергу, має змогу визначити 
інтелектуальний потенціал студентів, можливість на прак-
тиці пов’язувати теоретичні та практичні вміння, які опа-
новувались під час тестових завдань. Отримана кількості 
балів, за написану історію хвороби, яка додається до суми 
балів набраних за поточну навчальну діяльність, спонукає 
кожного студента до якісного та творчого виконання скла-
дової частини СРС – історії хвороби. 

Висновки. Таким чином написання історії хвороби 
надає нам змогу втілити на практиці певні методичні при-
йоми: опанувати особливість роботи у різних відділеннях, 
використати для обстеження дитини специфічні практич-
ні навички, спонукає до висновків, аналізу, узагальненню 
та порівнянню фактів, конкретизації та розвитку логічно-
го мислення, постановці конкретних питань, вирішення 
проблемних задач. Все вище сказане сприяє подоланню 
психологічної інерції у майбутнього лікаря. 

Крім того, організація роботи над історією хвороби з 
урахуванням сучасних вимог, сприяє формуванню у сту-
дентів деонтологічних навичок лікаря – педіатра. 
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ВпроВадження інноВаЦіЙниХ теХнолоГіЙ у наВчальниЙ проЦес  
В умоВаХ кредитно-модульної системи наВчання

М. Д. Гресько
Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет» 

Розвиток медицини, науки та сучасних технологій спо-
нукає до змін в системі медичної освіти, одним із основ-
них завдань якої є підготовка спеціалістів високого рівня. 
Модернізація системи освіти надасть можливість спеціа-
лісту бути не тільки конкурентноспроможнім в умовах 
ринку, але, що є основним, надати пацієнту кваліфіковані 
послуги в медичній галузі з урахуванням індивідуального 
підходу до кожної людини.

Активізація розумової діяльності студентів знаходить 
своє найбільш повне відображення у проблемному викла-
данні, сутність якого полягає в такій організації навчаль-
ного процесу, при якій студент не тільки сприймає, фік-
сує і запам’ятовує знаки в готовому вигляді, але й разом з 
викладачем або самостійно в умовах проблемної ситуації 
розв’язує систему діагностичних завдань на основі сфор-
мованих знань, умінь та навичок. Систематичне та ціле-
спрямоване застосування методів проблемного навчання 
може сприяти суттєвому підвищенню ефективності само-
стійної пізнавальної діяльності студентів та активізації 
творчого засвоєння [1, c. 80–81].

В умовах кредитно-модульної системи навчання голо-
вна увага повинна приділятися ефективній організації са-
мостійної роботи студентів. Саме тут на допомогу викла-
дачеві приходять інформаційні технології, серед яких осо-
бливої ваги набуває комп’ютеризація навчання [2, c.  93–
95]. Комп’ютеризація освіти – невід’ємний компонент її 
удосконалення, який сприяє підготовці висококваліфіко-
ваних фахівців. У зв’язку з цим важливого значення на-
буває навчально-методичне забезпечення дисципліни, яке 

включає такі структурні компоненти, як базова програма, 
конспекти лекцій, тестові та інші практичні завдання до 
тем, теми індивідуальних завдань, питання для модуль-
ного та підсумкового контролів і самоперевірки знань, 
словник ключових термінів і понять, список основної та 
додаткової літератури, наочні матеріали (схеми, графіки, 
таблиці тощо) [3, c. 269–272]. 

Враховуючи те, що існує беспосередній зв’язок між 
рівнем освіти людини і її професійним та економічним 
добробутом, впровадження вищезазначених та інших іно-
ваційних технологій в навчальний процесс вищого на-
вчального закладу є актуальним питанням. Вирішення 
цього питання потребує консолідації свідомості, спільних 
зусиль мобільності навколо ідеї побудови інноваційного, 
гуманістичного, демократично орієнтованого освітнього 
простору, який забезпечить умови для всебічного гармо-
нійного розвитку особистості та конкурентноспромож-
ності майбутнього фахівця.

література
1. Степанов Ю.М. Взаємовідносини лікаря та пацієн-

та – основа ефективного лікування // Медична освіта. – 
2011. – №1. – С. 80–81.

2. Маланчук Л.М. Сучасні підходи до викладання 
окремих питань акушерства та гінекології / Л.М. Малан-
чук // Медична освіта. – 2012. – №1. – С. 93–95.

3. Джералдін Наконечна. Нові досягнення на ниві 
безперервної освіти // Буковинський медичний вісник.–
2000. – № 1. – С. 269–272.

УДК 378.1:615
самостіЙна робота студента В кредитно-модульніЙ системі орГаніЗаЦії 

наВчальноГо проЦесу

М. Д. Гресько
Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет» 

INDIVIDUAL wORK OF STUDENTS’ IN CREDIT-MODULAR ORGANIZATION SYSTEM OF 
EDUCATIONAL PROCESS

M. D. Gresko
Higher Educational Institutions of Ukraine «Bukovina State Medical University» 

Самостійна робота – обов’язковий компонент навчальної та науково-дослідницької роботи студентів, а її ефективність 
певною мірою визначає якість професійної підготовки у ВНЗ. Активізація взаємодії викладачів і майбутніх лікарів у процесі 
навчання позитивно впливає на поліпшення якості підготовки спеціалістів. Це дозволяє оптимально використовувати інди-
відуальні можливості студентів, виробляє у них наполегливість, організованість, сприяє поглибленню знань, вмінь, розвиває 
практичні навички, клінічне мислення, виховує необхідність постійного поповнення та розширення обсягу спеціальних знань, 
орієнтує на систематичну самоосвіту.

Individual work is a necessary component of students’ educational and scientific work. Its effectiveness determines the quality of 
professional training at HEE. The activity of interaction between teachers and future doctors at educational process positively influences 
on a quality of specialists’ training. It allows to use the individual students abilities, produces persistence, good organization, promotes 
deep knowledge, skills, develops practical skills, clinical thought, educates the necessity of permanent enriching and expansion of 
special knowledge volume, orients on systemic self-education.
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Вступ. Епоха інформаційного суспільства, основою 
якого стають знання, їхнє виробництво, передання та за-
своєння, висуває нові вимоги до системи освіти. Відбува-
ється принципова зміна організації освітнього процесу: 
скорочення аудиторного навантаження, заміна пасивного 
слухання лекцій зростанням частки самостійної роботи 
студентів. В умовах кредитно-модульної системи навчання 
головна увага повинна приділятися ефективній організації 
самостійної роботи студентів. У процесі становлення про-
фесійних, моральних, особистісних якостей майбутнього 
лікаря, а тим більш лікаря акушер-гінеколога, самостійна 
робота набуває особливої ролі.

основна частина. Завдяки наполегливій самостійній 
роботі, яку слід розглядати як взаємопов’язану та вза-
ємозалежну діяльність викладача і майбутнього лікаря 
відбувається удосконалення вміння самостійно приймати 
рішення, відповідаючи не тільки за якість своєї роботи, а 
і за здоров’я пацієнта, “шліфовка” мануальних навичок, 
комунікативних здібностей. Залежно від місця і часу про-
ведення самостійної роботи студентів, характеру керуван-
ня нею з боку викладача і способу контролю за її результа-
тами розрізняють її такі види: самостійну роботу під час 
основних аудиторних занять (лекцій, семінарів, практич-
них занять), самостійну роботу під контролем викладача 
у формі планових консультацій, виробничої практики, 
заліків та іспитів та позааудиторну самостійну роботу 
при виконанні студентом домашніх завдань навчального і 
творчого характеру[1]. Отже, самостійну роботу студентів 
структурно можна розділити на дві частини: організовану 
викладачем і самостійну роботу, що студент будує за своїм 
розсудом, без безпосереднього контролю з боку викладача 
(підготовка до лекцій, семінарів, клінічних конференцій, 
практичних занять, заліків, іспитів тощо). Керування са-
мостійною роботою студентів з боку викладача – це, на-
самперед, уміння оптимізувати процес сполучення цих 
двох частин [2].

Описаний в робочій програмі зміст організованої само-
стійної роботи студентів спрямований на розширення і по-
глиблення знань з акушерства і гінекології на 4–5 курсах, а 
на 6 курсі – на засвоєння міжпредметних зв’язків. Час на її 
виконання не пови нен перевищувати норм, відведених на-
вчальним планом на самостійну роботу з даної дисциплі ни. 
У зв’язку з цим необхідно ще на стадії розробки навчальних 
планів, призначаючи обсяги часу, враховувати форму орга-
нізованої самостійної роботи студентів [3].

Основні форми організації самостійної роботи студен-
тів визначаються такими параметрами: зміст навчальної 
дисципліни; рівень освіти і ступінь підготовленості студен-
тів; необхідність упорядкування навантаження студентів 
при самостійній роботі [4]. Виходячи з цих параметрів, мо-
жуть бути запропоновані такі форми організації самостійної 
роботи студентів: реферати та доповіді; огляди літертури, 
навчальні історії хвороби, ведення зошитів та альбомів із 
самопідготовки, бесіди із санітарно-просвітницької роботи, 
доповіді на студентських конференціях. 

Контроль самостійної роботи студентів не повинен 
бути самоціллю для викладача, а насамперед – стати мо-
тивуючим фактором освітньої діяльності студента. Варто 
включати результати виконання самостійної роботи у по-
казники поточної успішності, від оцінок яких залежить 
рейтинг студента, остаточна оцінка, а отже, стипендія чи її 
розмір. Багатьом студентам важливий моральний інтерес у 
формі суспільного визнання. При цьому важливо прагнути 

до того, щоб на молодших курсах самостійна робота ста-
вила за мету розширення і закріплення знань і умінь, що 
здобуваються студентом на традиційних формах занять. 
На старших курсах самостійна робота повинна сприяти 
розвитку творчого потенціалу студента. Для ефективності 
самостійної роботи необхідно виконати ряд умов. Голов-
ними умовами є забезпечення правильного сполучення 
об’єму аудиторної і самостійної роботи. Відіграє роль і 
методично правильна організація роботи студента в ауди-
торії і поза нею. Важливим є забезпечення студента необ-
хідними методичними матеріалами з метою перетворення 
процесу самостійної роботи в процес творчий. З огляду на 
економічні умови і можливості поліграфічної бази, варто 
рекомендувати перехід на електронні видання, лекційні 
матеріали викладачів, що зараз уже частково реалізуєть-
ся. Особливо варто виділити, як можливість забезпечен-
ня навчальною і методичною літературою, дистанційне 
навчання з використанням інформаційних комп’ютерних 
технологій, зокрема, комп’ютерних освітніх середовищ, 
спеціально побудованих і організованих для розміщення 
навчальних матеріалів з обліком педагогічних і дидактич-
них вимог. Саме дистанційне навчання покликане скоро-
тити аудиторне навантаження й збільшити частку само-
стійної роботи студента [5].

Методично правильний контроль за організацією і хо-
дом самостійної роботи заохочує студента якісно її вико-
нувати. Великого значення для опанування студентами на-
вичок самостійної роботи набувають зміст та методи орга-
нізації практичних занять. На таких заняттях керівництво 
самостійною роботою студентів здійснюється в процесі 
співпраці викладача і студента і має на меті сформувати 
в останнього вміння будувати і використовувати алгоритм 
розв’язання ситуаційних завдань, самостійно працювати з 
навчальною та додатковою літературою[6].

Однією з форм самостійної роботи в навчальному 
процесі є клінічний розгляд тематичних хворих. Студен-
ти виконують роль не пасивних спостерігачів, а само-
стійно, докладно, з урахуванням особливостей деонтоло-
гії, доповідають скарги, анамнез, особливості клінічного 
перебігу, проводять огляд, намічають план обстеження, 
обґрунтовано формулюють клінічний діагноз, планують 
лікування. 

Таким чином, заняття проводиться з максимальною 
активізацією пізнавально-розумової діяльності студентів. 
Розгляд закінчується вирішенням ситуаційних завдань, що 
вчить гнучкості використання отриманих знань, вміння 
орієнтуватися у нових нестандартних ситуаціях, поєдну-
вати теорію з практикою. Однією з форм активізації взає-
модії викладачів та студентів у самостійній роботі є підго-
товка наукової роботи та доповідь на науково-практичній 
конференції. Науково-дослідницька робота має неабияке 
значення як в плані підвищення професійних знань та 
навичок майбутнього лікаря, так і для формування куль-
турно розвинутої особистості. Важливе значення має і 
опанування прийомів національного офіційно-ділового 
і наукового стилю мовлення. Усе це сприяє виникненню 
зацікавленості проблемами медичної науки, формуванню 
багатогранної особистості лікаря-спеціаліста.

Висновок. Таким чином, самостійна робота – 
обов’язковий компонент навчальної та науково-дослід-
ницької роботи студентів, а її ефективність значною мірою 
визначає якість професійної підготовки у ВНЗ. Активіза-
ція взаємодії викладачів і майбутніх лікарів у процесі на-
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вчання позитивно впливає на поліпшення якості підготов-
ки спеціалістів. Це дозволяє оптимально використовувати 
індивідуальні можливості студентів, виробляє у них напо-
легливість, організованість, сприяє поглибленню знань, 
вмінь, розвиває практичні навички, клінічне мислення, 
виховує необхідність постійного поповнення та розши-
рення обсягу спеціальних знань, орієнтує на систематичну 
самоосвіту.
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PROCESS OF THE DEPARTMENT OF SURGERY
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У сучасному навчанні хірургії крім поєднання безпосереднього контакту студента з хворим на базі теоретичних знань тіс-
но співпрацює застосування інтерактивних форм і методів роботи студентів під керівництвом викладача, що особливо важливо 
для системи дистанційного навчання, та повноцінної самостійної роботи. А використанням комп’ютерного контролю дозволяє 
як найкраще звикати студенту до самостійної роботи з хворим, так і контролювати засвоєння ними їх знання.

Дослідження генетичної детермінації виникнення, розвитку та характеру перебігу різних хірургічних захворювань до-
зволяє студенту не тільки осмислити але і зрозуміти, що безперервний навчальний процес та вміння прогнозування небезпеки 
виникнення ургентних ситуацій на молекулярному рівні – це запорука прогресу знань та професійного росту лікаря.

Ключові слова: навчальний процес, самостійна робота, дистанційне навчання, студент, хворий.
In the present study except surgery connection direct contact with the sick student based on theoretical knowledge working closely 

use interactive forms and methods of work of students under the guidance of a teacher, which is especially important for remote training, 
and complete work independently. And the use of computer control allows the student how to best get used to independent work with 
patients and monitor their assimilation of knowledge.

Research genetic determination of the origin, nature and course of various surgical diseases allows students not only to understand 
but also understand that continuous learning process and skills forecasting the risk of urgent situations at the molecular level - is the key 
to the progress of knowledge and career doctor.

Key words: learning process, self-study, distance learning, student, patient.

Вступ. Одним з найважливіших завдань освітньої сис-
теми є належна і відповідальна підготовка молодого поко-
ління для життя і діяльності у суспільстві. На сучасному 
етапі розвитку цивілізації, етапі глобалізації та впливу ма-
сових комунікацій на сучасного лікаря спрямовується що-
року обсяг інформації, який подвоюється кожні 5–10 років 
[1]. А кінець XX і початок XXI сторіччя ознаменувалися 
проведенням досліджень з нанонауки, яка вивчає влас-
тивості частинок розміром 1-100 нм [2]. Нанотехнології 
проникають у всі сфери медичних знань, а це призвело 
до виникнення наномедицини, яка є областю знань, яка, 
як очікується, в найближчому майбутньому, призведе до 
радикальних змін у діагностиці та лікуванні захворювань. 
Крім того, медицина, фармакологія та діагностика поба-
чили в нанотехнологіях якісний прорив у діагностиці та 
лікуванні захворювань[3]. В літературних джерелах підні-
маються питання, що для якісної підготовки майбутнього 

лікаря є необхідним введення в навчальну програму ме-
дичної освіти курсів про медичні нанотехнології: основи 
нанотехнологій, наномолекулярна діагностика, роль на-
нотехнологій у терапії, нанопристрої в медицині та інші. 
Основними галузями використання нанотехнологій у 
медицині є: генетика, гігієна, гематологія, фармакологія, 
мікро біологія, хірургія, дерматологія, токсикологія. Од-
ним з таких напрямків є дослідження генетичної детермі-
нації виникнення, розвитку та характеру перебігу різних 
хірургічних захворювань, яке започатковано на кафедрі 
хірургії БДМУ [3,4].

основна частина. У зв’язку з тим, що наше життя 
стрімко рухається вперед значними науковими, техноло-
гічними та суспільними змінами, знання лікаря та його 
практика також переживають постійні зміни. Інтернет, 
«з’єднуючи тих, хто далеко», допомагає, передусім, дола-
ти не фізичний простір, а соціальний, політичний, куль-
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турний. Саме тому, за умов кредитно-модульної системи 
тільки удосконалення методики викладання, різнобічний 
підхід до педагогічного процесу, який включає підвищен-
ня ролі самопідготовки студентів, впровадження новітніх 
комп’ютерних технологій, розширення можливостей клі-
нічної бази дає змогу раціонально організувати навчання 
студентів та підвищувати його ефективність.

На кафедрі хірургії Буковинського державного ме-
дичного університету навчаються студенти ІV та VI кур-
сів, лікарі-інтерни, практичні лікарі. В умовах кредитно-
модульної системи організації навчального процесу на 
кафедрі проведена велика робота по забезпеченню мето-
дичними матеріалами у вигляді матеріалів для підготовки 
до практичних занять, презентацій лекцій, демонстрацій-
них матеріалів, методичних вказівок для студентів, мето-
дичних розробок для викладачів, алгоритмів практичних 
навичок, відеозаписи операцій.

Під особливою увагою та контролем є теоретична і 
практична підготовка студентів випускних курсів медич-
них факультетів. З цією метою приділяється важлива роль 
самостійній підготовці до практичного заняття та роботі 
студентів на сервері дистанційного навчання БДМУ у се-
редовищі Moodle. У процесі самостійної роботи студент 
має напередодні в «Мудлі» проробити домашнє завдання 
та літературу. З цією метою кафедрою хірургії на стендах 
та в «Мудлі» подається рекомендована література по кож-
ній темі.

Електронний навчальний курс з хірургії для студен-
тів VI курсів, постійно наповнюється інформаційними 
ресурсами у вигляді текстового матеріалу, відеолекцій, 
відеофільмів, анімаційних програм, відеозаписами опе-
рацій. У комп’ютерному класі кафедри використовуються 
можливості “on-line” трансляцій з операційної. Викладач 
також може знайомити студентів з лапароскопічними ма-
лоінвазивними технологіями оперативного лікування хі-
рургічних захворювань у Центрі малоінвазивної хірургії 
та гінекології, який успішно працює на кафедрі.

Моніторинг поточної успішності проводиться за 
результатами тестування студентів в системі Moodle, а 
саме – дистанційного навчання. При набранні визначеного 
рівня балів приймається рішення про допуск студента до 
підсумкового модульного контролю.

На кафедрі хірургії дуже велика увага надається такій 
галузі нанотехнології, як генетика. Одним з таких напрям-
ків є дослідження генетичної детермінації виникнення, 
розвитку та характеру перебігу різних хірургічних захво-
рювань, яке започатковано на кафедрі хірургії БДМУ.

З цією метою приділяється важлива роль досліджен-
ню причин виникнення та механізмів розвитку хірургіч-
них захворювань, які вважаються класичними. Разом з 
тим, наголошується, що різнопланове поєднання найсу-
часніших методів дослідження не дозволяють з високою 
ймовірністю прогнозувати виникнення та характер пере-
бігу більшості хірургічних захворювань. Це свідчить про 

необхідність нового підходу до вивчення цих проблем. 
Одним з таких напрямків є дослідження генетичної детер-
мінації виникнення, розвитку та характеру перебігу різ-
них хірургічних захворювань таких як запальний процес 
в організмі, паретична кишкова непрохідність, гострий 
панкреатит. 

Таким чином, генетичні дослідження дають змогу 
не тільки глибше зрозуміти причини та механізми різних 
варіантів перебігу хірургічних захворювань. Оцінка варі-
антів генотипу дає змогу розробити вірогідний прогноз 
характеру захворювання, ймовірність виникнення різних 
ускладнень. Це докорінно змінює лікувальну тактику – 
у хворих з генетично обгрунтованим неблагоприємним 
прогнозом перебігу хірургічних захворювань лікування 
повинно носити превентивний характер, направлений на 
попередження прогнозованих ускладнень шляхом медика-
ментозної чи хірургічної корекції. 

Висновки. У сучасному навчанні хірургії крім по-
єднання безпосереднього контакту студента з хворим на 
базі теоретичних знань тісно співпрацює застосування 
інтерактивних форм і методів роботи студентів під керів-
ництвом викладача, що особливо важливо для системи 
дистанційного навчання, та повноцінної самостійної ро-
боти. А використанням комп’ютерного контролю дозво-
ляє як найкраще звикати студенту до самостійної роботи з 
хворим, так і контролювати засвоєння ними їх знання.

Дослідження генетичної детермінації виникнення, 
розвитку та характеру перебігу різних хірургічних захво-
рювань дозволяє студенту не тільки осмислити але і зро-
зуміти, що безперервний навчальний процес та вміння 
прогнозування небезпеки виникнення ургентних ситуацій 
на молекулярному рівні – це запорука прогресу знань та 
професійного росту лікаря.
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ноВі підХоди до Викладання дисЦипліни «соЦіальна медиЦина  
та орГаніЗаЦія оХорони ЗдороВ’я»

Т. С. Грузєва, Л. О. Литвинова, Н. В. Гречишкіна, О. Б. Тонковид1

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця
1Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика

Вступ. Дисципліна «Соціальна медицина та орга-
нізація охорони здоров’я» (СМ та ООЗ) останнім часом 
набирає актуальності, адже існуюча система ОЗ потребує 
постійного вдосконалення. Помилкові рішення органі-
заторів ОЗ не менш важливі, ніж лікарські помилки, бо 
стосуються не окремого пацієнта, а цілої популяції. Проте 
СМ та ООЗ, основою якої, безумовно, є статистика, непо-
пулярна у майбутніх лікарів та вважається доволі склад-
ною. Перспективи роботи у менеджменті ОЗ вбачаються 
віддаленими і малоймовірними. Клініцистами, які звикли 
до конкретного мислення, важко сприймаються численні 
підручники, посібники, рекомендації з СМ та ООЗ, пере-
насичені обліковими формами, показниками із формулами 
їх розрахунку, таблицями та діаграмами, які здебільшого є 
довідковими і швидко змінюються. Ситуація погіршилась 
із скороченням аудиторних годин, що передбачає само-
стійне опанування значної кількості тем. 

основна частина. Одне із важливих завдань викла-
дання СМ та ООЗ – навчити студентів розрахункам, а 
головне – сформувати комплексний підхід до аналізу си-
туацій та прийняття управлінських рішень. Складність у 
засвоєнні дисципліни полягає не лише у специфічній тер-
мінології (є у будь-якій дисципліні), але й у самій подачі 
матеріалу, відсутності його «візуалізації». Чи потрібно це, 
адже існує безліч можливостей для отримання інформа-
ції – бібліотеки, Інтернет, підручники, лекції, викладач? 
Нажаль, ці джерела не завжди доступні, студент може 
пропустити лекцію, не отримати підручник, бракує віль-
ного часу на пошуки інформації. Так, за нашими даними, 
більшість студентів вказує на недостатність методичного 
забезпечення, і кількісну, і якісну. Один із принципів до-
казової медицини – ознайомлення всіх учасників процесу, 
у даному випадку навчання, із сучасними досягненнями 
медичної науки, а саме СМ та ООЗ, бо кінцевою метою 
вивчення дисципліни є отримання якомога повної уяви 
про систему охорони здоров’я та її заклади. Як зробити 

дисципліну зрозумілішою і, водночас, привабливішою? 
Оживити цифри, вдихнути в них життя допоможуть різ-
номанітні схеми, графлогічні структури, наявні в кожній 
навчальній аудиторії – щоб факти запам’ятовувались, вони 
мають «впадати в око» на кожному кроці. Можливо є сенс 
прикрашати стіни кафедри не лише навчальними планами, 
розкладом занять, історією чи науковими здобутками, ви-
словами видатних вчених, а й стендами, що відображали 
б динаміку демографічних показників в Україні та Євро-
пі, «географію» захворювань та інвалідності; висвітлюва-
ли б останні події щодо реформування системи охорони 
здоров’я в країні. З огляду на швидкоплинність цих даних 
стенди мають стати майже «інтерактивними». Окремий 
стенд слід присвятити біостатистиці, а саме продемон-
струвати її зв’язок із клінічною медициною. Особливої 
уваги потребує розділ профілактики. Заохотити студентів 
можна створенням спільно з студентським науковим гурт-
ком «інформаційного куточка Всесвітньої організації охо-
рони здоров’я», де б відображались останні події в галузі 
охорони здоров’я в світі: за ініціативи ВООЗ відмічається 
«День здоров’я», чи не щотижня черговий «День бороть-
би з …» тощо. Приверне увагу виставка найкращих ма-
кетів плакатів, створених студентами на заняттях з теми 
«Промоція здоров’я». Важливим аспектом популяризації є 
зв’язок із практикою охорони здоров’я, який, нажаль, зій-
шов нанівець, стало складно влаштовувати «екскурсії» до 
медичних закладів. Тут при нагоді можуть стати навчаль-
ні фільми-«короткометражки» про роботу ФАПу, пери-
натального центру, сімейної амбулаторії тощо. Перегляд 
невеличкого інтерв’ю із фахівцем в умовах закладу дає, 
іноді, значно більше ніж сторінки теоретичних викладок 
про його діяльність. 

Висновок. Реалізація подібних впроваджень щодо ви-
кладання СМ та ООЗ потребує оцінки їх ефективності, що 
можливо шляхом опитування студентів та викладачів з по-
дальшим аналізом результатів.

інноВаЦіЙні методи Викладання ФіЗіолоГії

Т. В. Гуранич
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»

Вступ. Фізіологія є однією з найважливіших фунда-
ментальних дисциплін, знання якої широко застосовуєть-
ся в усіх сферах життєдіяльності людини. Оскільки сучас-
ний рівень освітніх послуг невпинно зростає, це вимагає 
від системи медичної освіти постійно розвиватися, удо-
сконалюватися, слідкувати за технічними інноваціями. В 
умовах глобалізації назріла нагальна необхідність модер-
нізації системи освіти, активізації навчальної діяльності 
студентів, що реалізується через упровадження різнома-
нітних форм і методів навчання, новітніх підходів до ви-
кладання навчальних дисциплін.

основна частина. Одним із найефективніших та су-
часних методів навчання вважають віртуальне моделю-
вання. Моделювання біологічних систем відноситься до 
активних методів. Це спонукає всіх суб’єктів навчального 
процесу до пошуку, часто вимагає різноманітних прак-
тичних дій. За таких умов значно підвищується імітацій-
на, аналітико-синтетична, творча діяльність студентів-
медиків на теоретичних та практичних заняттях, у тому 
числі з фізіології. Для поглибленого розуміння кількісних 
та якісних закономірностей фізіології людини необхідно 
розробляти комплексні моделі, які описують взаємозв’язок 
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різних фізіологічних систем, що відображають закономір-
ності їх функціонування, враховуючи субклітинний рівень 
організації. З практичної точки зору доцільним є розробка 
віртуальних моделей окремих функціональних систем та 
алгоритми їх наступної взаємодії. Такі методи навчання 
потребують впровадження мультимедійних, телекомуні-
каційних та інших електронних засобів і технологій.

Висновок. Використання інноваційних методів на-
вчання, зокрема, віртуальних моделей перебігу різнома-
нітних фізіологічних функцій під час проведення прак-
тичних занять із фізіології може сприяти досконалому 
оволодінню студентами базових знань із дисципліни та 
дозволяє наочно осмислити генез процесів життєдіяль-
ності людського організму.

Значення матеріально-теХнічноГо ЗабеЗпечення на ЗаняттяХ  
іЗ латинської моВи та медичної термінолоГії

Н. В. Дерев’янченко
Харківський національний медичний університет

Матеріально-технічне забезпечення навчального про-
цесу посідає важливе місце у підвищенні ефективності 
освіти та якості підготовки майбутнього лікаря. Варто 
відзначити значущість цього питання не лише на клініч-
них кафедрах, але й на кафедрах гуманітарних і мовних 
дисциплін, у тому числі й на кафедрі латинської мови 
та медичної термінології. У сфері освіти використання 
засобів інформаційних технологій потребує відповід-
ної матеріально-технічної бази, як то ноутбук, проектор, 
мультимедійна дошка. 

Одним із напрямів підвищення ефективності занять 
з латинської мови та медичної термінології є раціональ-
не поєднання традиційних освітніх засобів із сучасними 
інформаційними та комп’ютерними технологіями (ІКТ). 
Проведення занять із використанням мультимедійних тех-
нологій викликає у студентів більший інтерес до дисциплі-
ни і сприяє підвищенню мотивації до навчання. Оскільки 
предмет «латинська мова та медична термінологія» часто 
сприймається студентами як занадто важкий, апелювання 
до ІКТ допомагає подолати бар’єр, який виникає при ви-
вчення основ граматики «мертвої» мови. 

За допомогою метода презентацій викладач може на-
очно показати, у яких сферах науки широко використову-
ється латинська мова, а також може згадати сучасні твори 
мистецтва, автори яких послуговуються латинськими ви-
разами. Студенти одразу ж розуміють, що знання пред-
мета допоможе їм як розуміти й оперувати науковою тер-
мінологією, так і апелювати до крилатих виразів, демон-
струючи рівень своєї освіченості. Ще однією темою пре-
зентації може бути проведення паралелей із фонетикою, 
синтаксисом, морфологією інших європейських мов. Так, 
наприклад, побачивши певну кількість таких співставлень 
із англійською мовою, студент  будує асоціативні зв’язки, 
а також систематизує мовні явища. 

Для роботи з іноземними студентами використання 
ІКТ також може бути надзвичайно ефективним. Оскільки 
однією з наскрізних проблем є недостатній рівень знання 
російської або англійською мови, якою проводиться на-
вчання, наочність допоможе більш ефективному засвоєн-
ню матеріалу. Наприклад, презентація на тему паралелей 
у граматиці латинської і російської мов (в першу чергу, 
принцип зміни закінчення в родовому відмінку однини: 
голова – голови; costa (ребро) – costae (ребра)) сприяти-
ме підвищенню продуктивності заняття й зекономить час, 
який викладач би витратив на написання таких прикладів 
на дошці. 

Для роботи з обдарованими студентами ІКТ посідає 
провідне місце. Організація науково-дослідницької робо-
ти на сучасному рівні неможлива без використання муль-
тимедійних технологій. Під час проведення конференцій, 
брейн-рингів наявність проектора відкриває більше мож-
ливостей для розкриття наукового потенціалу студента. 

Безперечно, використання ІКТ потребує високої квалі-
фікації викладача, його творчого підходу до викладу матері-
алу, а також уміння ефективно розподілити час на занятті. 

Отже, інформаційні технології, використання яких на 
заняттях з латинської мови та медичної термінології є мож-
ливим лише у разі відповідного матеріально-технічного 
забезпечення, не можуть замінити традиційні методи на-
вчання, однак є невід’ємною частиною сучасного навчаль-
ного процесу. 

література 
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особистості : проблеми і пошуки. Збірник наукових 
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ФормуВання лікаря-дитячоГо ХірурГа на каФедрі дитячої ХірурГії

В. А. Дігтяр, О. Г.Садовенко, М. О. Камінська, М. В. Савенко
КЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»

FORMATION OF DOCTOR-PEDIATRIC SURGEON AT THE DEPARTMENT ON PEDIATRIC SURGERY

V. A. Dihtyar, O. G. Sadovenko, M. O. Kaminska, M. V. Savenko
SE «Dnepropetrovsk Medical Academy of the Ministry of Health of Ukraine»

Для формування у студентів об’ємного клінічного мислення в дитячій хірургії необхідно їх залучати до роботи у студент-
ському науковому гуртку (СНГ) починаючи з молодших курсів. Саме через СНГ ми формуємо кадри майбутніх лікарів-дитячих 
хірургів, які мають достатній теоретичний та практичний рівень знань, які вони отримують під час роботи на кафедрі та у відді-
леннях клініки дитячої хірургії. Робота в СНГ дозволяє студентам краще освоїти дисципліну, в повному обсязі опанувати прак-
тичними навичками і вміннями необхідними для дитячого хірурга. Гуртківці, починаючи навчання в інтернатурі, володіють 
достатніми знаннями необхідними для роботи з хворими і мають практичні навички, що дають можливість активно працювати 
у відділеннях лікарні та операційнїй.

To form the bulk of the students thinking in clinical pediatric surgery should involve them in student scientific society (SSS) from 
the first years.  It is through the SSS we form future cadres of medical pediatric surgeons who have sufficient theoretical and practical 
knowledge they receive while working in the department and pediatric surgery clinic in department. Work in the SSS allows students 
to better master the discipline to fully master the practical skills and abilities necessary for the pediatric surgeon. Study group starting 
internship, have sufficient knowledge necessary to work with patients and have practical skills that enable active work in hospital 
department and operating.

Ключові слова: студентський науковий гурток, лікар, дитячій хірург.
Key words: student scientific society, doctor, pediatric surgery.

Вступ. Однією з найважливіших клінічних дисци-
плін, обов’язкових для педіатрів в медичних вузах є ди-
тяча хірургія. Однак для її вивчення Робочою програмою 
відведено не достатня кількість годин: на 5 курсі 30 годин 
для студентів лікувального та педіатричного факультетів 
і на 6 курсі 18 годин для студентів лікувального та 72 го-
дини для студентів педіатричного факультету і 8 годин 
лекційного матеріалу. У зв’язку з цим участь студентів в 
науковому гуртку на кафедрі дитячої хірургії є важливим 
складовим елементом підготовки майбутніх педіатрів і ди-
тячих хірургів.

основна частина. Ми починаємо залучати студентів 
до роботи в науковому гуртку з другого курсу, так як вже 
наявні знання, отримані ними раніше на інших теоретич-
них і клінічних кафедрах, дозволяють їм вивчати дитячу 
хірургію і приймати участь у проведенні наукових дослі-
джень. При цьому не слід прагнути дати якомога більше 
знань, а насамперед заінтересувати студентів до більш по-
глибленного вивчення предмету.

Робота наукового гуртка на кафедрі проводиться в 3-х 
напрямках: теоретичне вивчення предмету, проведення 
власних досліджень та практична участь в роботі відді-
лень лікарні. Теоретична частина передбачає використан-
ня студентами сучасних можливостей отримання інфор-
мації шляхом вивчення монографій, статей, інтернету.

Власні дослідження проводяться при роботі з архів-
ними матеріалами, зборі анамнезу, різні види анкетування 
хворих. Цей вид дослідницької роботи студенти здійсню-
ють спільно з кафедральним співробітниками, інтернами 
та клінічними ординаторами, які допомагають студентам 
і направляють їх дії. Доповіді на засіданнях гуртка прово-
дяться у вигляді мультимедійних презентацій. Результатом 
дослідження є доповідь, яка представляється на підсум-
ковій науковій конференції студентів медичної академії 
та інших конференціях, форумах. Даний метод сприяє не 
тільки глибокому освоєнню матеріалу, але і придбанню на-
вичок публічних виступів та спілкуванню. При виборі теми 

дослідження ми завжди виходимо з побажань студентів. 
Важливе значення надається особистим якостям студента, 
індивідуальним здібностям, а також розвитку активної піз-
навальності і відповідальності перед хворими.

Практична частина складається в участі студентів в 
обстежанні хворих, в тому числі і присутність на опера-
ціях, що є єдиною активною формою оволодіння тими чи 
іншими професійними навичками. Безпосередня робота 
студентів з хворими в палатах, перев’язочній і операцій-
ній, чергування по наданню першої медичної допомоги 
сприяють формуванню грамотного дитячого хірурга, що 
володіє необхідними навичками практичної роботи і по-
дальшого вдосконалення і поглиблення отриманих знань. 

На наш погляд для формування у студента об’ємного 
клінічного мислення в дитячій хірургії необхідно прово-
дити спільні засідання студентського наукового гуртка із 
суміжними спеціальностями, такими як хірургія, нейрохі-
рургія, гнійна хірургія, анестезіологія і реанімація, педі-
атрія. Саме через студентський науковий гурток ми фор-
муємо кадри майбутніх лікарів-дитячих хірургів, так як 
при зарахуванні до клінічної ординатури гуртківці мають 
переважне право при зарахуванні до неї.

У 2015 році на кафедрі вперше почала працювати 
«Літня хірургічна школа». Після закінчення семестру сту-
денти 2–5 курсів працювали в хірургічних відділеннях об-
ласної дитячої клінічної лікарні. Спільна робота студентів 
різних курсів сприяє більш повному овладеванию прак-
тичними навичками і вміннями необхідними в догляді та 
лікуванні дітей з хірургічне патологією. Для майбутніх 
педіатрів і дитячих хірургів важливо навчитися спілку-
ватися з маленькими пацієнтами та їхніми родичами. Під 
час «Літньої хірургічне школи» студентами 2 медичного 
факультету була організована для дітей, які перебувають 
на лікуванні в КП «ДОДКБ» ОДА », постановка казки. До-
даткове спілкування з маленькими пацієнтами дає можли-
вість майбутнім педіатрам краще пізнати дитину, що буде 
сприяти болем активному їх спілкуванню.
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За останні 5 років з 48 осіб, які пройшли через студент-
ський науковий гурток, надійшло в інтернатуру 27 осіб, 
які набагато успішніше освоїли нашу спеціальність, ніж 
ті, хто не працював в науковому студентському гуртку. 
Після успішного навчання в інтернатурі за спеціальністю 
«дитяча хірургія» в клінічну ординатуру були зараховані 
7 осіб, з них 2 студента факультету іноземних студентів.

Висновки. Студенти-гуртківці, після закінчення на-
вчання в академії, мають більш чіткі уявлення про свою 
майбутню спеціальність. 

Робота в студентському науковому гуртку дозволяє 
студентам краще освоїти дисципліну, в повному обсязі 
опанувати практичними навичками і вміннями необхід-
ними для дитячого хірурга, дає можливість почати дослі-
дження, активно проводити теоретичний пошук і займати-
ся власними дослідженнями. 

Гуртківці, починаючи навчання в інтернатурі, володі-
ють достатніми знаннями необхідними для роботи з хво-
рими і мають практичні навички, що дають можливість 
активно працювати у відділеннях лікарні та операційної.

орГаніЗаЦія поЗааудиторної самостіЙної роботи як складоВа  
роЗВитку піЗнаВальноГо проЦесу студентіВ

Б. Я. Дмитришин, О. І. Шишак, О. А. Варварук
Національний медичний університет імені О. О. Богомольця

Вступ. Зростання обсягів навчальної інформації в стис-
лих рамках до дипломної освіти майбутніх лікарів викликає 
необхідність формування у студентів вмінь і навичок само-
стійної роботи. Особливо актуальним залишаються питання 
вибору оптимальних навчальних технологій та формування 
адекватної мотивації до самостійного навчання.

Метою роботи є аналіз організації ПАСР студентів 
ІV курсу медико-психологічного факультету.

основна частина. Позааудиторна самостійна робота 
полягає в підготовці до практичних занять та ПМК; повто-
ренні пройденого з фундаментальних дисциплін матеріа-
лу; поглибленому вивченні пройдених з предмету тем; 
самостійному опрацюванні тем, що не вивчаються в сітці 
аудиторних занять, але перевіряються під час ПМК.

Основними методичними матеріалами для ПАСР за-
лишаються оновлені відповідно до нового навчального 
плану 2015 року методичні вказівки для самостійної під-
готовки до практичного заняття для студентів за всіма 
темами практичних занять відповідно до календарно-
тематичного плану. Більш стислий і фаховооновлений 
зміст теми, доопрацьовані тестові завдання, клінічні за-
дачі і особливо питання для підготовки до заняття разом 
з переліком найновішої основної та додаткової літератури 
створюють основу для якісної підготовки до занять.

Опрацювання матеріалів підготовки до практичного 
заняття, а також тем, які не входять до плану аудиторних 
занять, здійснюється за допомогою вперше в цьому на-
вчальному році створених зошитів для самостійної роботи 
студентів, в яких детально розглянуто всі аспекти теми, 
що вивчається, подано конкретні завдання для виконання. 
Матеріали щоденної підготовки до тем практичних занять 
викладач перевіряє в робочому зошиті на підготовчому 
етапі практичного заняття, оцінює кількістю балів, яка 
складає 50% від кількості балів за підготовчий етап; отри-
мана оцінка за самостійну домашню підготовку входить в 
загальну оцінку за заняття.

Самостійне додаткове опрацювання тем, які недостат-
ньо розглядаються на аудиторних заняттях, здійснюється 
в логічній послідовності тем в рамках змістового модуля 
і диференційовано оцінюється у формі співбесіди на під-
сумковому модульному контролі.

За рахунок консультативних годин викладачі кафедри 
читають оглядові лекції за винесеними на самостійне ви-
вчення темами та переліком вузлових питань літератури. 

Опрацювання нових тем також здійснюється шляхом кон-
спектування, реферування, складання тез; до ПАСР також 
належить вивчення медичних документів, зокрема нака-
зів, стандартів надання медичної допомоги; самостійне 
спостереження за хворими, їх обстеження, написання іс-
торії хвороби.

Особливо цікавим для студентів та цінним для викла-
дачів напрямком ПАСР є виконання індивідуальної са-
мостійної роботи, яка включає підготовку доповідей, 
наукових повідомлень і виступ на науково-практичних 
конференціях; переклад спеціальної літератури; виконан-
ня конкретних індивідуальних завдань (наприклад, психо-
метричні дослідження у дітей з соматичною патологією); 
залучення студентів до активної науково-пошукової робо-
ти різного рівня складності з тематики НДР кафедри. В 
процесі виконання пошукової роботи обов’язковим для 
медичних психологів є простежити зв’язок конкретного 
патологічного стану з віковими особливостями нервово-
психічного розвитку та психотравмуючими факторами.

Висновок. Досвід впровадження різноманітних тех-
нологій в організацію СР свідчить про підвищення ефек-
тивності засвоєння тем і підвищення мотивації студентів 
до навчання. Зміст, методичне забезпечення та консульта-
тивна робота потребують подальшого вдосконалення.

література 
1. Оптимизация самостоятельной работы студентов 

на хирургических кафедрах с применением методологии 
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А. И. Ягнюк, И. А. Дехтярук // Вісник проблем біології та 
медицини. – 2011.– №1.– С. 47–51.
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них навичок при кредитно-модульній організації навчаль-
ного процесу: проблеми та пошук шляхів її вирішення / 
Ю. В. Думанський, О. М. Талалаєнко, М. Б. Первак // Ме-
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4. Вершинська О.Б. Проблеми формування навчаль-
ної мотивації студентів ВНЗ / О. Б. Вершинська. – 2010.   
[Електронний ресурс]. Режим доступу: http://tme.umo.edu.
ua/docs/Dod/1_2010/VERSHYNSKA.pdf.
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перспектиВні інноВаЦії ФормуВання іт-компетентності маЙбутніХ ФаХіВЦіВ 

А. М. Добровольська
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»

Вступ. З огляду на реалізацію Закону України “Про 
вищу освіту” набуття і вдосконалення знань, умінь і на-
вичок навчального і професійного спрямування під час 
формування інформаційно-технологічної компетентнос-
ті (ІТ-компетентності) майбутніх лікарів і провізорів у 
межах вивчення природничо-математичних дисциплін 
(ПМД) “Європейський стандарт комп’ютерної грамотнос-
ті” (ЄСКГ), “Медична інформатика” (МІ), “Інформаційні 
технології у фармації” (ІТФ) i “Комп’ютерне моделювання 
у фармації” (КМФ) в ІФНМУ забезпечується за рахунок 
перспективних інновацій з використанням сучасних ін-
формаційних технологій.

основна частина. Формування і розвиток у майбут-
ніх лікарів і провізорів ІТ-компетентності в процесі ви-
вчення ПМД “ЄСКГ”, “МІ”, “ІТФ”, “КМФ” в межах сучас-
ного інноваційного інтеграційного освітнього середовища 
ІФНМУ скероване на набуття в майбутніх фахівців фун-
даментальних інформаційно-технологічних знань, котре є 
неможливим без відповідного організаційно-методичного 
забезпечення з використанням сучасних інновацій.

Cлід зазначити, що впровадження нових методів 
навчання ПМД “ЄСКГ”, “МІ”, “ІТФ”, “КМФ” значною 
мірою обумовлене розвитком інноваційних процесів 
у сфері вищої медичної і фармацевтичної освіти. Тому 
за сучасних умов навчання ПМД “ЄСКГ”, “МІ”, “ІТФ”, 
“КМФ” в ІФНМУ формування ІТ-компетентності май-
бутніх лікарів і провізорів забезпечують, головним чи-
ном, за рахунок інновацій-модернізацій та інновацій-
трансформацій. 

Інновації-модернізації дозволяють викладачам роз-
ширювати межі власної педагогічної творчості за раху-
нок удосконалення й оновлення матеріально-технічної 
бази процесу навчання зазначеним ПМД, а інновації-
трансформації неможливі без залучення творчого потен-
ціалу й ентузіазму учасників навчального процесу.    

Окрім того, формування ІТ-компетентності майбутніх 
лікарів і провізорів відбувається за рахунок реалізації ін-
новаційних підходів – технологічного і пошукового,  до 
процесу навчання ПМД “ЄСКГ”, “МІ”, “ІТФ”, “КМФ”.

Технологічний підхід передбачає репродуктивну ді-
яльність суб’єктів освітнього процесу, скеровану на мо-
дернізацію традиційного навчання, а також орієнтування 
на традиційні дидактичні завдання репродуктивного на-
вчання з детально описаними очікуваними результатами.

У свою чергу, пошуковий підхід забезпечує суб’єктам 
освітнього процесу можливість самостійно набувати нові 
знання, вміння і навички, тобто засвоювати новий досвід. 

Висновки. Підсумовуючи, варто зазначити, що вико-
ристання інновацій під час формування ІТ-компетентності 
в процесі навчання ПМД “ЄСКГ”, “МІ”, “ІТФ”, “КМФ” за-
безпечує перехід від інформативної моделі навчання до роз-
виваючої, тобто майбутні фахівці не тільки здобувають на-
очні знання, але й виробляють уміння набувати їх самостій-
но. Окрім того, майбутні лікарі і провізори за таких умов є 
суб’єктами освітнього процесу, який максимально сприяє 
реалізації їх індивідуальної творчої навчальної діяльності.  

література
1. Ащепков, В. Г. Адаптационные проблемы высшей 

школы России [Текст] / В. Г. Ащепков // Подготовка специ-
алистов в области образования: опыт педагогических ву-
зов России. Вып. VIII. – СПб: Изд-во РГПУ им. А. Г.  Гер-
цена, 2011. – 250 с.

2. Залуцкая, С. Ю. Творческое саморазвитие обучаю-
щихся в условиях гуманитаризации образования: [моно-
графия] [Текст] / С. Ю. Залуцкая; М-во образования и нау-
ки Рос. Федерации, ФГАОУ ВПО “Сев.-Вост. федер. ун-т 
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фимова В. В. – М.: Высшее образование, 2011. – 632 с.

про принЦипи укладання наВчальниХ посібникіВ для ФормуВання  
іт-компетентності маЙбутніХ ФаХіВЦіВ 

А. М. Добровольська
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»

Вступ. Здатність майбутніх фахівців медичної і фар-
мацевтичної галузей вирішувати інформаційні і професійні 
завдання з використанням сучасних інформаційних і кому-
нікативних технологій формується в процесі вищої медич-
ної і фармацевтичної освіти в межах набутої інформаційно-
технологічної компетентності (ІТ-компетентності), зокрема 
і під час навчання природничо-математичним дисциплінам 
(ПМД) “Європейський стандарт комп’ютерної грамотнос-
ті” (ЄСКГ), “Медична інформатика” (МІ), “Інформаційні 
технології у фармації” (ІТФ) i “Комп’ютерне моделювання 
у фармації” (КМФ) з використанням розроблених і запро-
ваджених в ІФНМУ навчальних посібників.

основна частина. Ефективне використання ІТ-ком-
петентності майбутніми лікарями і провізорами передбачає 
можливість подальшої освіти впродовж усього життя, а та-

кож готовність до обраної фахової діяльності та її здійснен-
ня в сучасному інформаційному суспільстві.

Зважаючи на це, для формування ІТ-компетентності 
під час вивчення ПМД “ЄСКГ”, “МІ”, “ІТФ”, “КМФ” в 
ІФНМУ були розроблені і впроваджені в навчальний про-
цес відповідні навчальні посібники. 

Створюючи такі навчальні посібники, автори керува-
лись думками щодо формування в суб’єктів освітнього про-
цесу ІТ-компетентності, достатньої як для інформаційно-
навчальної діяльності, так і для самоосвіти з використан-
ням загальнодоступних інформаційних ресурсів. 

Принципи, які були використані під час укладання та-
ких навчальних посібників, передбачають:

– доступність – запропоновані для вирішення завдан-
ня відповідають вказівкам і рекомендаціям, технологіч-
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ним прийомам, алгоритмічним інструкціям, методичним 
рекомендаціям тощо;

– індивідуальну спрямованість – завдання, передбаче-
ні в посібниках, враховують декілька рівнів складності;

– самостійність – самостійне виконання завдань без 
сторонньої допомоги;

– міжпредметність – підтримання зв’язків між наука-
ми з метою реалізації як горизонтальної, так і вертикаль-
ної інтеграцій у процесі навчання;

– практичну спрямованість – набуття вмінь і навичок 
практичного вирішення різноманітних завдань у межах 
сформованої ІТ-компетентності;

– багатофункціональність – вироблення навчальних 
загальних і спеціальних умінь і навичок у межах сформо-
ваної ІТ-компетентності;

– концентричність – подальше використання знань і 
завдань, представлених у посібниках, у межах сформова-
ної ІТ-компетентності;

– надмірність – кількість різнорівневих завдань зде-
більшого є надмірною, що надає викладачам можливість 
вибирати завдання залежно від рівня підготовленості 
суб’єктів освітнього процесу.

Висновки. У підсумку зазначимо, що створені за пев-

ними принципами і запроваджені в ІФНМУ навчальні по-
сібники для вивчення ПМД “ЄСКГ”, “МІ”, “ІТФ”, “КМФ” 
майбутніми лікарями і провізорами:

– по-перше, є джерелом актуальної систематизованої 
навчальної інформації;

– по-друге, є засобами навчання, за допомогою яких 
організовують як процес освіти, так і самоосвіту майбут-
ніх фахівців;

– по-третє, є засобами самоконтролю знань, умінь і нави-
чок, що використовуються суб’єктами освітнього процесу.  

Реалізація таких функцій у процесі навчання ПМД 
“ЄСКГ”, “МІ”, “ІТФ”, “КМФ” дає можливість сформува-
ти в майбутніх лікарів і провізорів необхідний рівень ІТ-
компетентності, адекватний вимогам до їх фахової діяльності.
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Використання інФормаЦіЙниХ теХнолоГіЙ В наВчанні дисЦипліни  
«ВнутріШня медиЦина» В умоВаХ кмсонп

С. Я. Доценко, В. І. Кравченко, І. І. Токаренко, Б. Б. Самура, М. В. Шевченко
Запорізький державний медичний університет

Вступ. Пріоритетом навчання студентів старших курсів 
дисципліні «Внутрішня медицина» є засвоєння практичних 
вмінь у ліжка хворого, що зберігає актуальність в умовах  
кредитно-модульної системи організації навчального про-
цесу (КМСОНП)  [1]. Але останнім часом ми спостерігаємо 
все більший вплив на процес навчання комп’ютерних тех-
нологій та Internet, що потребує  удосконалення КМСОНП 
з урахуванням використання цих технологій [2]. 

основна частина. Серед новітніх технологій в на-
вчальному процесі є комп’ютерний клас (КК) [3, 4]. Про-
грамне забезпечення КК найчастіше використовується 
як контролюючі програмні засоби контролю (самоконт-
ролю) з метою визначення рівня оволодіння навчальним 
матеріалом студентами. Серед інших навчальних функ-
цій КК є навчальні програми, моделюючі, демонстра-
ційні, навчально-ігрові засоби, програми-тренажери, 
інформаційно-пошукові системи, які в КК використову-
ються значно рідше.

Необхідно відзначити роль використання електронних 
засобів навчання для формування інформаційної культури 
студентів, оскільки тільки при роботі з комп’ютером сту-
денти можуть придбати уміння і навички, необхідні для 
життя в інформаційному суспільстві, що і передбачає ви-
ховання інформаційної культури. Водночас йде реалізація 
соціального замовлення, обумовленого інформатизацією 
сучасного суспільства, у вигляді формування інформацій-
ної культури, умінь здійснювати обробку інформації.

До інших важливих дидактичних аспектів застосу-
вання електронних засобів відносяться індивідуалізація 
та диференціація процесу навчання за рахунок можли-
вості вивчення з індивідуальною швидкістю засвоєння 
матеріалу,  здійснення контролю із зворотним зв’язком, з 
діагностикою помилок і оцінкою результатів навчальної 

діяльності, здійснення тренування в процесі засвоєння на-
вчального матеріалу та самопідготовка студентів.

Висновки. Таким чином, поширене використання 
новітніх інформаційних технологій в навчанні студентів 
старших курсів дисципліні “Внутрішня медицина”, їх 
потенційні можливості виходять далеко за рамки контр-
олю засвоєння знань. Недостатнє використання цих пере-
ваг пов’язане  як з не розробленістю теоретичних основ, 
які розкривають доцільність створення і застосування 
програмного забезпечення в цілях навчання, так і відсут-
ність чіткої класифікації або типології, комплексу вимог, 
що пред’являються до них. Використання можливостей 
комп’ютерного моделювання, включення засобів наочнос-
ті, різноманітних засобів ведення діалогу набагато підви-
щує ефективність навчального процесу та сприяє форму-
ванню культури навчальної діяльності.
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Використання наВчальниХ іГOр на практичниХ ЗаняттяХ для ЗасВоєння 
матеріалу студентами медичноГо Факультету

О. А. Дралова, О. В. Усачова
Запорізький державний медичний університет

Студенти медичних ВУЗів на практичних заняттях 
стикаються з певними труднощами: обсяг матеріалу для 
засвоєння великий, при цьому кількість годин, відведених 
на вивчення матеріалу скорочується. Використання на-
вчальних ігор на практичних заняттях сприяє швидкому 
засвоєнню матеріалу та спонукає до розвитку логічного 
мислення.

мета роботи: дослідити ефективність використання 
навчальних ігор на практичних заняттях для засвоєння ма-
теріалу студентами медичного факультету.

матеріали та методи. Під нашим спостереженням 
були 40 студентів 5 курсу медичного факультету, які були 
розподілені на 2 групи по 20 чоловік кожна: перша навча-
лась з використанням навчальних ігор, друга – без. На-
вчальні ігри представляли собою ситуаційні приклади, в 
яких кожен студент міг спробувати себе як у ролях хво-
рих так і лікарів різного фаху на етапі надання допомоги, 

транс портування та лікування. Всі вивчали дитячі інфек-
ційні хвороби згідно плану. 

результати. Нами було відмічено, що перша група 
студентів більш активно мислила, плідно проводила дифе-
ренційний діагноз, швидше засвоювала матеріал, аніж дру-
га група. Крім того, використання навчальних ігор також 
дає змогу з’ясувати рівень знань студентів, які вони отри-
мали на інших кафедрах, допомогти застосувати знан ня на 
практиці, що так важливо для студентів медичних ВУЗів 
та стимулює зацікавленість дисципліною. Студенти другої 
групи були менш активні на заняттях, не могли пов ністю 
розкрити творчий потенціал та не виказували особливої 
зацікавленості до предмету.

Висновки. Застосування навчальних ігор на практичних 
заняттях позитивно впливає на вивчення матеріалу, спри-
яє покращенню клінічного мислення та дає змогу студенту 
систематизувати знання, отриманні на інших дисциплінах.

плануВання практичниХ Занять З української моВи як іноЗемної

І. Д. Драч, Т. П. Мельник, О. А. Мисик, О. І. Новіцька, Л. П. Шеремета
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»

У відповідності до чинних навчальних планів, іно-
земна (українська) мова є складовою освіти іноземних 
студентів-медиків. Імплементація листа МОН «Про ор-
ганізацію вивчення гуманітарних дисциплін» (№ 1/9-120 
від 11.03.15 року), а також зміна системи організації на-
вчального процесу для студентів молодших курсів ТДМУ 
з «єдиного дня» на традиційну спричинилися до перегляду 
робочих програм з курсів «Іноземна (українська) мова» та 
«Іноземна (українська) мова за професійним спрямуван-
ням». Відповідно, з’явилася потреба у зміні підходів щодо 
цих дисциплін до планування практичних занять, які б не 
лише забезпечили збереження рівня викладання, але й по-
кращили його.

Серед багатьох, виділимо основні принципи плану-
вання заняття.

Концепція кожного заняття починається з продумано-
го обсягу дидактичного матеріалу та етапів, наповнених 
різними видами діяльності, завдяки чому викладач завжди 
знає, як пройде кожна наступна хвилина пари.

Володіння знаннями, що стосуються теми. Викладач 
повинен володіти докладними знаннями, що стосуються 
теми. Слід запланувати новий словниковий запас, струк-
тури і мовні ситуації, яких він хоче навчити, а також визна-
чити методи і техніку, за допомогою яких це буде реалізо-
вано. Матеріал слід укладати за такими категоріями: вимо-
ва, нові структури, словниковий запас, вислови, пов’язані 
з українською культурою, практичні вправи, ґрунтовані на 
всіх мовних вміннях, а також домашня робота. Мовні зна-
ння викладача повинні виходити за межі підручника, вміст 
якого має бути пристосований до рівня і можливостей сту-
дентів. Усвідомлення того, що підручник не є єдиним дже-
релом навчання, не дасть заняттю бути монотонним.

Врахування індивідуальних відмінностей студентів. 
Люди, що вчаться іноземної мови, відрізняються спосо-
бом і темпом її засвоєння. Швидкість вивчення може різ-
нитися навіть в 3 рази. Такі характеристики студентів, як 
вміння ідентифікації звуків, добра пам’ять, мовна свідо-
мість, мотивація і бажання можуть бути розвинені у всіх, 
проте з різними витратами сил і часу. Викладач повинен 
підкреслити вміння слабших, наприклад, об’єднуючи їх в 
групи з більш здібними чи готуючи окремі вправи.

Мовний досвід студентів. Перш ніж почати навчати, 
потрібно дізнатися, який мовний рівень демонструють іно-
земці. Це можна зробити через тестування чи розмову, що 
стосується більш примітивного щабля володіння мовою. З 
такими знаннями можна оперативно внести у план коректи-
ви відповідно до потреб студентів, що заощадить також час 
і зусилля викладача. Слід зважити на різні обставини, які 
можуть виникнути, наприклад, несподівані питання.

Визначення проблеми. Жодне з поставлених на занятті 
завдань не має бути сформульоване як «одиниці і прикла-
ди, які виявляють структурну різницю між рідною і чужою 
мовою». Студенти не здолають проблеми через саме її іс-
нування, а тільки через вправи, головною метою яких є ко-
мунікація, а не пасивне відтворення. При цьому, ніщо не 
може бути більш малорезультативне, ніж повторення тієї 
ж діяльності щоденно. Необхідно, перш за все, ставити на 
розвиток мовної комунікації, а не граматики, тому що, як 
говорить Майкл Льюїс, «мова складається з граматикалізо-
ваної лексики, а не лексикалізованої граматики» [1; с. 6]. 

Щоб запобігти типовим помилкам, можна прийняти 
такі правила: 1) заняття починається з повторення вивче-
ного; 2) викладач подає новий матеріал, застосовуючи всі 
види мовленнєвої діяльності; 3) викладач перевіряє, чого 
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навчилися студенти, в тому числі через ігри, діалоги, сцен-
ки – студенти в класі мають робити те, чого не зможуть 
робити вдома; 4) викладач задає домашню роботу (тут 
можуть переважати граматичні вправи); 5) заняття може 
закінчитися заспокійливою діяльністю: піснею, жартом і 
т.д. – задоволення є одним з найважливіших чинників у 
вченні іноземної мови.

Отже, планування заняття є не лише вимогою до ор-
ганізації навчального процесу, а має велике значення для 

ефективного навчання. Воно забезпечує успіх і для сту-
дента, і для викладача, даючи інформацію про те, що зро-
блено, а що ще потрібно зробити і які зміни внести під час 
проведення в іншій групі.
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ExPERIENCE OF MODERN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES USING IN 
POSTGRADUATE EDUCATION IN  ODESSA NATIONAL  MEDICAL UNIVERSITY

V. Dubinina, T. Oparina, K. Bogdanov, I. Kotova
Odessa

В роботі обговорені сучасні аспекти використання інформаційно-комунікаційних технологій в післядипломній освіті. На-
ведені приклади впровадження дистанційних методів навчання кафедрами Одеського національного медичного університету. 
Зроблено висновок про доцільність використання таких технологій на післядипломному етапі навчання лікарів.

The article condemned by the modern aspects of the use of information and communication technologies in postgraduate education. 
Examples of implementation of distance learning by departments of Odessa National Medical University are given. It is a platoon of the 
appropriateness of such technologies on the stage of postgraduate medical training.

Динаміка розвитку суспільства, швидке проникнен-
ня новітніх інформаційних технологій в різні галузі ді-
яльності людини не дають вибору галузі медичній освіти 
залишатися осторонь цього процесу. Виклики, які стоять 
перед Україною, зростаюча конкуренція в освітянському 
просторі, просто примусять заклади вищої освіти вже в 
близькому майбутньому перейти до активного впрова-
дження спеціалізованих інформаційно-комуникаційних 
технологій  в  повсякденну  практику навчального про-
цесу.

В Одеському національному медичному університеті 
успішно реалізовано програму «Впровадження інформа-
ційних та комунікаційних технологій в освіту та науку» 
щодо розвитку бази застосування технологій в освіті, на-
укових дослідженнях та управлінні. В рамках виконання 
Закону України «Про основні заходи розвитку інфор-
маційного суспільства в Україні на 2007–2015 роки» в 
ОНМедУ затверджена на засіданні Вченої ради «Страте-
гічна Концепція інформаційної модернізації університе-
ту  на 2013–2015 р.р.» з планом заходів, які забезпечують 
її виконання. Вважаємо доцільним поділитися деякими 
підсумками втілення цієї програми в практику післяди-
пломної освіти.

На факультеті післядипломної освіти сучасні 
інформаційно-комунікаційні  технології використову-
ються вже багато років, з часів відкриття в Одеський 
обласній клінічній лікарні центра комунікаційних тех-
нологій. На теперішній час телемедичне консультування 
лікарів з декількох районів області  поширилось до на-

рад, консиліумів,  тематичних  лекцій  та семінарів з ак-
туальних питань акушерства та гінекології, хірургії, он-
кології, нейро хірургії, анестезіології, інтенсивної терапії 
та інших спеціальностей, які проводяться провідними 
фахівцями університетських клінік та клінічних кафедр 
університету  для лікарів Одеської, Миколаївської та 
Херсонської областей.   Кафедри терапевтичного спря-
мовання також активно беруть участь  у втіленні сучас-
них технологій у підготовку лікарів. Наприклад, кафедра 
загальної практики та медичної реабілітації має успіш-
ний досвід в проведенні курсів тематичного удоскона-
лення  лікарів за фахом «Загальна практика – сімейна 
медицина» та «Внутрішні хвороби». Кафедра сімейної 
медицини та загальної практики здійснює теоретичну 
підготовку лікарів-інтернів на суміжних циклах у Ми-
колаїві та Херсоні за дистанційною моделлю. Разом ці 
кафедри проводять спеціалізацію лікарів на фахом «За-
гальна практика – сімейна медицина» також з викорис-
танням телекомунікаційних систем. Надання методичної 
допомоги керівникам лікарів-інтернів на заочних базах 
теж здійснюється за допомогою таких технологій.

Інноваційні процеси, що відбуваються сьогодні в 
системі освіти, торкаються підготовки не лише лікарів, 
а і спеціалістів фармацевтичного напряму. В ОНМедУ на 
фармацевтичному факультеті проводиться підготовка та-
ких спеціалістів за денною і заочною формами навчання. 
Очно-дистанційна модель - це гнучкіший і оперативний 
варіант роботи, яка активно використовується при під-
готовки спеціалістів даного профілю.



166

В університеті працює сучасний відео- аудіокомп-
лекс (мультивідеопроектори, відеомагнітофони, поля-
ризовані екрани, кадропроектори, відеопанелі та інше). 
Дистанційне управління технікою дозволяє викладачеві 
особисто керувати її роботою і використовувати на лек-
ції комбіновано декілька технічних засобів. Наявність 
унікального відеообладнання дозволяє створювати само-
стійно відеофільми для навчального процесу. В універси-
теті створена потужна відеотека – понад 500 відеофіль-
мів з різних галузей медицини, авторами багатьох з них є 
співробітники кафедр університету.  Кафедри хірургічно-
го профілю широко використовують в навчальному про-
цесі відеотрансляції оперативних втручань, дистанційне 
навчання за допомогою телеконференцій.

Для методичного забезпечення викладання навчаль-
них дисциплін на факультеті післядипломної освіти 
ОНМедУ розроблені навчальні програми з урахуванням 
особливостей дистанційного навчання; інструктивно-
методичні матеріали щодо проведення семінарських та 
практичних робіт; навчальні і контрольні тести; розда-
вальний матеріал з навчальних дисциплін; методичні 
матеріали для самостійної роботи. На ВЕБ-сторінках 
кафедр розміщена вся необхідна інформація. Інтерни та 

слухачі циклів підвищення кваліфікації, перепідготовки 
та стажування мають доступ до робочих планів дисци-
плін, презентацій лекцій, методичних рекомендацій та 
матеріали підготовки до практичних занять, банків на-
вчальних таблиць, відеофільмів, що суттєво полегшує 
їм пошук сучасної інформації з предмета та підвищує 
якість її засвоєння. Інтерни та слухачі активно викорис-
товують  сучасну  електронну бібліотеку університету, в 
якій створено 57 електронних кафедральних баз даних, 
що повністю забезпечує самостійну роботу  інтернів та 
слухачів циклів підвищення кваліфікації, перепідготовки 
та стажування за будь-яким фахом.

Вважаємо, що втілення в практику вищої медичної 
освіти сучасних інформаційно-комунікаційних техно-
логій з оптимальним вибором для кожного учасника 
освітнього процесу (викладача, інтерна, слухача) форм 
та методів подачі інформації, темпу викладання навчаль-
ного матеріалу, забезпечення індивідуальних потреб 
в навчанні, допомогають створити й реалізувати таке 
комплексно-методичне забезпечення навчальних дисци-
плін професійного спрямування, яке сприятиме розвитку 
інформаційно- технологічної культури майбутніх лікарів 
всіх ланок охорони здоров’я.
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особлиВості Викладання педіатрії на стоматолоГічному Факультеті іноЗемним 
студентам В умоВаХ ЦиклоВої системи орГаніЗаЦії наВчальноГо проЦесу

С. І. Єсипова, Б. Я. Дмитришин, Т. В. Мелліна, О. А. Бовкун
Національний медичний університет імені О. О. Богомольця

Вступ.  Процес навчання іноземних студентів в медич-
них вузах України є одним з важливих аспектів інтеграцій-
ного  процесу української вищої медичної  освіти у світо-
вий освітній простір. На кафедрі педіатрії № 5 навчаються 
російськомовні і англомовні групи студентів-стоматологів. 
І якщо досвід роботи з групами іноземних студентів за 
стрічковою системою навчання у викладачів кафедри до-
статній, то робота за цикловою системою, вперше запро-
вадженою в осінньо-зимовому семестрі 2015–2016 н. р., 
потребує адаптації до умов єдиної кредитно-трансферної 
системи організації навчального процесу (ЄКТС).

основна частина. Відповідно до навчального пла-
ну вивчення дисципліни «Педіатрія» за фахом «Стома-
тологія» здійснюється в VІІ або VІІІ семестрах протягом 
четвертого року навчання. Всього на вивчення дисциплі-
ни виділено 45 годин (1,5 кредити), з них 30 – аудитор-
них: 6-лекційних; 24 – на практичні заняття. Програма з 
дисципліни структурована, представлена 2 змістовими 
модулями, які включають питання патології раннього та 
старшого дитячого віку, дитячої гематології, інфекційних 
захворювань, і завершується підсумковим модульним 
контролем. Очевидно, щоденне перебування студентів на 
клінічній кафедрі впродовж 6 годин при цикловій системі 
навчання і необхідність домашньої підготовки лише одно-
го предмета має свої переваги і дає можливість підвищити 
мотивацію до вивчення предмету. 

Проблема полягає в тому, що на засвоєння всього ма-
теріалу виділяється 5 днів, один з них лекційний, остан-
ній – підсумковий модульний контроль. В таких умовах 
створений відповідно до типової навчальної програми 
комплекс навчально-методичного забезпечення, зокрема 
методичні вказівки до практичних занять для студентів і 
викладачів, потребував докорінного доопрацювання. Так, 
було зроблено акцент на основних питаннях матеріалу за-
няття, вилучено деталізовано висвітлені етапи патогенезу 
та диференційної діагностики, конкретизовано тестові за-
вдання та задачі. 

Зросла вага самостійного засвоєння студентами на-
вчальних тем, задля чого були створені зошити для само-
стійної роботи, які містять методичні рекомендації та ди-
дактичні матеріали і подаються студентам на електронних 
та паперових носіях.

Особливістю цьогорічного розкладу стало те, що кож-
ній з груп стоматологів, а їх разом з вітчизняними студен-
тами налічується  понад 40, лекції читаються окремо. В 
таких умовах лекційний курс читається викладачем групи, 
який не завжди має достатній досвід проведення лекцій.

Недостатнє володіння студентами мовою викладання, 
різні рівні загальноосвітньої підготовки створюють по-
требу більш індивідуального підходу до кожного студен-
та, що особливо зручно при формуванні малих клінічних 
груп. Не достатні навики роботи з паперовими носіями 
інформації, зокрема підручниками, диктують необхідність 
підготовки пакету матеріалів для студентів в електронно-
му вигляді, який містить тези лекцій, методичні вказівки 
до практичних занять, зошит  для самостійної роботи.

Підсумковий модульний контроль для іноземних 
студентів-складається з теоретичної і практичної частин 
і проводиться шляхом вирішення тестових питань, ситуа-
ційних задач і усної співбесіди, до якої входять також пи-
тання, винесені на позааудиторну самостійне опрацюван-
ня і прописані в зошиті для самостійної роботи. 

Висновки. Для оптимізації роботи не тільки з інозем-
ними, але й вітчизняними студентами-стоматологами, які 
займаються за цикловою системою організації навчаль-
ного процесу, необхідно змінити типову навчальну про-
граму з дисципліни, виділивши лише основні симптоми 
і синдроми, а також невідкладну допомогу в загрозливих 
для життя дитини станах. Викладачам англомовної форми 
навчання слід постійно підвищувати рівень не тільки фа-
хової, але й мовної підготовки. 
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У статті запропоновано оригінальну навчальну методику, яка дозволяє активізувати процес навчання, підвищити рівень 
опанування практичними навичками на доклінічному етапі за допомогою використання муляжів. Крім того, оригінальні тре-
нінгові системи навчання дозволяють здійснити об’єктивний контроль за якістю засвоєння студентами теоретичних основ 
оториноларингології завдяки спеціально розробленій інтерактивній методиці навчання з використанням електронного навчаль-
ного посібника.

The original training methodology is descrybed. It allows students training to strengthen the learning process, improve the level of 
development of practical skills at the preclinical stage using plaster casts. In addition, the new training system allows to carry out the 
objective control of the quality of students mastering the basics in theory otorhinolaryngology due to a specially developed interactive 
training methods using the electronic textbook.

Вступ. Система вищої медичної освіти живе в епоху 
змін, нових педагогічних та інформаційних технологій. І 
у ХХI столітті ми бачимо постійнозростаючий потенціал 
вищої медичної освіти. На зміну традиційній системі на-
вчання в Україні приходять нові форми, реалізація яких 
можлива при засвоєнні нових інноваційних і творчих мо-
делей навчання. Рівень базовихзнань, якими повинні во-
лодіти сучасні випускники, стає все вищим, а вимоги до 
засвоєння матеріалу стають більш суворими. Це визначає 
необхідність проведення пошуку нових методологічни 
підходів до системи навчання майбутнього лікаря. Од-
нак на сьогодні це не є можливим без останніх досягнень 
науково-технічного прогресу[1].

На даний час однією з основних цілей сучасних вищих 
медичних навчальних закладів є підготовка професійного, 
компетентного лікаря шляхом, у першу чергу, опанування 
теоретичного базового матеріалу, а також використання 
наочних посібників з подальшою можливістю застосу-
вання отриманого досвіду й навичок у клінічній практи-
ці. Однією з головних проблем, про які говорять сьогод-
нішні випускники медичних вишів, є досить високий рі-
вень теоретичної підготовки та низький рівень володіння 
практичними навичками майбутньої професії[4]. Сучасне 
навчання практичних навичок, виконання лікувально-
діагностичних процедур ускладнене тим, що об’єктом є 
реальний пацієнт і повторення студентами одних і тих са-
мих маніпуляцій створює певний дискомфорт для нього.

Не завжди в базовому оториноларингологічному від-
діленні знаходиться хворий, діагноз якого відповідав би 
темі заняття. З іншого боку, ургентний стан хворого не до-
зволяє проводити навчальний процес, а потребує вживан-
ня термінових заходів. Тому метою роботи є розроблення 
та обґрунтування тренінгових систем для підвищення й 
перевірки якості засвоєння студентами медичних вишів 
теоретичних знань і практичних навичок.

основна частина. У Харківському національному 
медичному університеті МОЗ України на кафедрі отори-
ноларингології впроваджено нові підходи [2] до процесу 
викладання практичних умінь і навичок, а також введено 

методику підготовки й систему контролю якості опану-
вання студентами навичок майбутньої професії. Розробле-
но єдиний в Україні муляж голови з топографією порож-
нини носа, що дозволяє вивчити структуру ЛОР-органів, 
покликаний допомогти майбутнім фахівцям опанувати 
інструментальними методами дослідження. При цьому 
перед студентом відкривається унікальна можливість про-
вести купіювання деяких невідкладних станів, зокрема 
припинення носової кровотечі з накладанням передньої й 
задньої тампонади. Крім того, на кафедрі оториноларин-
гології розроблено креативну модель навчання студентів 
деяких оперативних утручань: трахеотомії, трахеостомії і 
конікотомії.

Систему контролю і правильність виконання оціню-
ють комп’ютерна система, а також викладач. Комп’ютерне 
оцінювання студента проводиться за основними параме-
трами: використання інструментарію, повнота й послі-
довність проведення оперативного втручання. Подібні 
педагогічні прийоми є частиною оригінальної тренінгової 
системи навчання студентів на кафедрі, завдяки якій мож-
ливо досконально вивчити й закріпити отриманий багаж 
знань на заняттях. 

Інтерактивність процесу навчання дозволяє студен-
ту, з урахуванням зворотного зв’язку, вивчати матеріал у 
комфортній для нього динамічній подачі текстового й гра-
фічного матеріалів, а також закріплення навчальної теми 
на натурній моделі. Використання технології стандартних 
і графічних гіперпосилань у поєднанні з інтерактивними 
сценаріями дозволяє підвищити дидактичну цінність на-
вчальних матеріалів і зацікавити сучасного студента[3].

Програма з інформаційним ресурсом дозволяє з висо-
кою ефективністю готуватися до семінарів і практичних 
занять, до проміжних та підсумкових контролів, опрацьо-
вувати додаткові теми та засвоювати пройдені лекційні 
матеріали. Це сприяє зацікавленості сучасного студента 
і підвищує рівень самостійної підготовки з теоретичних 
питаньта з деяких аспектів практичних навичок, необхід-
них для засвоєння дисципліни «Оториноларингологія» в 
медичних ВНЗ.
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Однією з найбільш важливих переваг, досягнутих у 
процесі розроблення тренінгових систем навчання ото-
риноларингології, є те, що і сам студент, і викладач може 
провести контроль правильності застосування методик 
навчання. Такий підхід дозволяє розпочати навчання май-
бутнього лікаря з отримання наочного матеріалу для по-
дальшого набуття певних умінь на доклінічному етапі. На 
початкових етапах навчання (перші два заняття) студентов 
і демонструють інтерактивні методики, а потім формують 
у нього тактильну пам’ять в обсязі навичок огляду хворо-
го інструментальними методами. На наступних шести за-
няттях відбувається засвоєння й закріплення алгоритму дії 
маніпуляцій, що проводяться при патології ВДШ (верхніх 
дихальних шляхів) шляхом використання навчального му-
ляжу. Програма передбачає послідовне навчання студентів 
з використанням нових комп’ютерних технологій, а також 
дає можливість безперервного навчання студентів прак-
тичних навичок на муляжах.

Упровадження муляжів, фантомів, імітаторів і но-
вих комп’ютерних програм належить до інноваційних 
та творчих способів навчання студентів вищих медич-
них навчальних закладів, які є необхідною складовою 
успішної професійної діяльності майбутнього лікаря-
оториноларинголога. Сучасне навчання практичних нави-
чок неможливе без реального пацієнта, тому використан-
ня тих чи інших маніпуляцій утруднене, оскільки пацієнт 
часом відчуває біль і страждання, що не є гуманним по 
відношенню до хворої людини.

Подібна форма навчання дозволяє підвищити інте рес 
того, хто навчається, до предмету вивчення, привертає до 
самостійності й вироблення тактики поведінки в різних 
нестандартних ситуаціях, у тому числі підвищує рівень 
психологічної мотивації до подальшого навчання й само-
навчання. Для забезпечення студентів матеріалом для само-
підготовки в проекті буде розроблено навчальний посібник 
на CD-дисках, що дозволяє опанувати основні медичні ма-
ніпуляції в оториноларингології, а також вивчити різні ас-
пекти роботи лікаря-оториноларинголога з пацієнтом.

Після завершення вивчення оториноларингології на 
4-му курсі влітку студенти протягом місяця проходять 

практику в ролі лікарів-помічників амбулаторії сімейної 
медицини. Як показали отримані результати, практичне 
володіння студентами такими маніпуляціями, як накла-
дання передньої тампонади, методи тимчасового припи-
нення кровотечі є найбільш успішно проведеними студен-
тами маніпуляціями.

Висновки. Запропоновані тренінгові методики на-
вчання студентів дозволяють активізувати процес навчан-
ня, підвищити рівень оволодіння практичними навичками 
на доклінічному етапі при використанні муляжів. Крім 
того, оригінальні тренінгові системи навчання дозволяють 
здійснити об’єктивний контроль за якістю засвоєння сту-
дентами теоретичних основ оториноларингології завдяки 
спеціально розробленій інтерактивній методиці навчання 
з використанням електронного навчального посібника.

Слід зазначити, що подібна організація навчального 
процесу знайшла позитивний відгук у студентів, які з вели-
ким ентузіазмом проходять навчання на кафедрі. Важливим 
етапом у впровадженні нової методики навчання стало роз-
роблення концепції та створення спеціальних курсів на базі 
ХНМУ для післядипломного навчання фахівців при підви-
щенні їх кваліфікаційного рівня підготовки.
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роль людиноЦентроВаноГо підХоду при підГотоВЦі іноЗемниХ студентіВ

І. В. Завгородній, Н. В. Семенова, І. М. Чеховська
Харківський національний медичний університет

Вступ. В останні роки спостерігається динаміка що-
річного зростання кількості іноземних студентів, які оби-
рають для навчання один з українських вищих навчальних 
закладів (ВНЗ). Так, за даними Міністерства освіти та нау-
ки у ВНЗ країни навчається близько 61 тисячі іноземних 
студентів із більше ніж 130 країн світу. За кількістю іно-
земних студентів Україна займає дев’яте місце в світі. Це 
більше ніж у Швеції та Швейцарії, на рівні з Бельгією та 
Італією [1]. 

У контексті цього зростає потреба в формуванні єди-
ного освітнього простору, необхідності визнання дипло-
мів й уніфікації освітніх стандартів та систем, оскільки 
ВНЗ повинні випускати спеціалістів, які відповідають 
вимогам світових ринків праці. Разом з цим, методики 

викладання дисциплін у ВНЗ країн світу різняться між 
собою. У. Бек за цих умов стверджує, що масове безробіт-
тя й неповна зайнятість є основними проблемами розви-
тку професійної освіти [2]. Варто зазначити, що іноземні 
студенти віддають перевагу самостійній формі навчання, 
оскільки ця система є основною на етапі отримання серед-
ньої освіти. Саме це обумовлює формування колегіальних 
відносин між викладачем та учнем у процесі оволодіння 
знаннями та навичками. Суттєвою складовою навчання 
для іноземних студентів є громадська діяльність і реалі-
зація себе у соціумі, частиною якого вони стають. Вище-
зазначене дозволяє визнати, що саме людиноцентрований 
підхід (Person-Centered Approach) є особливо важливим 
та необхідним для повномасштабного впровадження в 
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навчальний процес при підготовці іноземних студентів у 
ВНЗ країни. Отже, метою цієї роботи було вивчити роль 
людиноцентрованого підходу при підготовці іноземних 
студентів.

Основна частина. Аналіз роботи викладачів у бага-
тьох країнах світу показує, що чим вище їх здібності, тим 
більш творчим, диференційованим та індивідуалізованим 
є їх підхід до студентів. Виділяють два основних типи 
навчання: традиційне й людиноцентроване. Традиційна 
педагогіка включає пасивне отримання учнем інтелекту-
альних знань від вчителя, при цьому взаємна довіра вчи-
теля до учня мінімальна. Зокрема, вчитель є керівником, 
а учень – підлеглим, таким чином, учень не визначає ні 
цілей, ні методів, ні змісту навчання. Основу в побудові 
ділових відносин за кордоном, а також при консультуван-
ні та навчанні іноземних студентів вже більше ніж 40 ро-
ків складає людиноцентрований підхід Карла Роджерса. 
Зокрема, К. Роджерс переніс навчання з викладання на 
фасилітацію (від англ. facilitate – сприяти) осмисленого 
вчення. Фасилітатор зі свого боку має: поважати себе й 
студентів, поділяти з ними відповідальність за навчання та 
виховання. Студент, у свою чергу, – самостійно будувати 
й розвивати свою власну програму навчання, оцінювати 
рівень навченості й вихованості. Адже «значуще навчан-
ня» (significant learning) можливе лише при самонавчан-
ні, і тільки в цьому випадку студент стає відповідальною, 
креативною особистістю. Три «базові установки» (core 
conditions) фасилітатора включають: «емпатію» (вмін-
ня викладача бачити внутрішній світ кожного студента), 
«прийняття» (тепле та людяне ставлення до студента) і 
«конгруентність», тобто «істинність» (викладач має бути 
таким, яким він є насправді). Це все призводить до під-
вищення успішності та покращення відвідуваності занять 
іноземними студентами [3].

У роботах Роджерса, основною перешкодою у вза-
ємному міжособистісному спілкуванні є людське природ-
не прагнення оцінювати, судити, схвалювати чи ні. Хоча 
прагнення давати оцінки майже завжди присутні при об-
міні репліками, воно значно посилюється тоді, коли гли-
боко порушені наші почуття та емоції. Тому чим сильні-
ше почуття, тим більш імовірно, що елемент взаємності 
при спілкуванні буде відсутній. Як відмічає науковець, у 

цьому випадку будуть присутні: дві ідеї, два почуття й дві 
оцінки, що не збігаються одна з одною в психологічному 
просторі [4]. 

Як вирішити цю проблему? Автор цього педагогічно-
го напряму дає рекомендації щодо побудови справжнього 
спілкування, що є також важливими складовими значу-
щого навчання. Зокрема, слухати з розумінням, вміти по-
дивитися на висловлені ідеї з точки зору іншої людини, 
стати на її позицію. При цьому автор зауважує, що відсут-
ність вказаних складових при спілкуванні чинить згубний 
вплив на особистість учня.

Таким чином, викладач, який поводить себе природно, 
а також розуміє й приймає студента без «будь-яких умов» 
таким, який він є, створює необхідні умови для фасиліта-
ції їх значущого навчання, і в цілому – розвитку особис-
тості учня [5, 6]. 

Висновок. Отже, головним завданням педагогіки є 
підвищення конкурентоспроможності іноземних студентів 
на міжнародному ринку праці за допомогою застосування 
педагогічних інновацій, зокрема, людиноцентрованого під-
ходу в організації навчально-педагогічного процесу інозем-
них студентів та застосування фасилітаційних підходів до 
формування відносин у системі «викладач-студент».
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Засоби ФормуВання моВниХ норм у проФесіЙному спілкуВанні  
медичниХ праЦіВникіВ

В. І. Зевако, М. П. Тишковець, В. Я. Юкало, І. І. Гаврищак
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»

У фаховій діяльності лікар повинен володіти культу-
рою конструктивного діалогу, вміти сприймати, відтворю-
вати та готувати фахові тексти, знати прийоми написання 
і виголошення публічного виступу, вести й підтримувати 
ділову розмову. Для цього він має вміло реалізувати у сво-
єму мовленні різноманітні літературні норми.

Кодифікації мови медичної галузі сприяють тех-
нологічні інновації, котрі підвищують мовний рівень у 
професійно-орієнтованому спілкуванні майбутніх ме-
дичних працівників. Заняття з використанням мультиме-
дійних технологій стає цікавішим для студента, а тому й 
ефективнішим для засвоєння знань, поліпшує мовний рі-

вень. Викладачі кафедри використовують такі мультиме-
дійні жанри: тестові завдання, творчі презентації, статичні 
таблиці, віртуальні екскурсії тощо.

Один із важливих елементів вдосконалення мовних 
навичок та культуромовної діяльності загалом – це до-
ступні електронні бібліотеки, які представляють собою 
набір текстів, що знаходяться в мережі. Дуже корисні сай-
ти, наповнені підручниками, словниками або іншими суто 
навчальними матеріалами. 

Веб-сайти різних медичних установ: міністерства, 
відомств та лікарень – значною мірою сприяють вивчен-
ню медичної професійної мови. Інтернет пропонує різні 
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комп’ютерні програми чи зразки мовленнєвої діяльності 
медичних працівників, причому є доступ до граматик та 
словників, які можна завантажити на електронний носій. 
Різноманітні лінгвістичні портали сприятимуть засвоєн-
ню та реалізації мовних норм у діяльності медичних пра-
цівників. 

Вивченню літературних норм на заняттях з україн-
ської мови (за професійним спрямуванням) сприяє 
особистісно-орієнтоване інтерактивне навчання, що має 
на меті розкриття індивідуальних пізнавальних можли-
востей кожного студента; розвиток його індивідуальних 
пізнавальних здібностей; допомогу в самопізнанні, й са-
мореалізації; формування культури життєдіяльності, яка 
дає можливість продуктивно будувати власне життя.

У процесі вивчення української мови (за профе-
сійним спрямуванням) із застосуванням особистісно-
орієнтованого навчання найефективнішими виявилися:

а) система вправ, при виконанні яких студенти оволо-
діють мовними нормами, фаховою термінологією, уміння-
ми оформляти ділові папери, висловлювати власні думки 
в усній і писемній формі, застосовувати необхідні мовні 
засоби відповідно до мети, змісту мовлення та умов спіл-
кування;

б) ділові ігри як засіб формування у майбутніх фахівців 
цілісного уявлення про професійну діяльність та її дина-
міку; набуття предметно-професійного та соціального до-
свіду; розвитку професійного теоретичного і практичного 
мислення; формування пізнавальної мотивації, забезпечен-
ня умов появи професійної мотивації; закріплення знань, 
формування професійно важливих умінь і навичок; 

в) ситуативні завдання й діалоги, що дають можли-
вість стимулювати комунікативну активність майбутніх 
медичних працівників у навчальному процесі, відпрацьо-
вувати професійно-мовленнєві навички в умовах, набли-
жених до реальних; сприяють розвитку клінічного мис-
лення в цілому.

Опанування норм сприяє підвищенню культури мови, 
а висока мовна культура є свідченням культури думки. До-
тримання норм сучасної літературної мови є обов’язковою 
умовою повноцінної, якісної діяльності фахівця-медика; 
їхнє порушення відображає низький рівень мовної компе-
тенції. Саме тому професійне мовлення медичних праців-
ників – це володіння нормами літературної мови, фаховою 
термінологією і стандартизованими мовленнєвими кон-
струкціями медичної галузі, здатність використовувати 
мовні засоби відповідно до мети й ситуації спілкування.

ФормуВання проФесіЙниХ якостеЙ маЙбутніХ лікаріВ Засобами  
поЗанаВчальної діяльності

І. І. Зелена, Н. М. Железнякова
Харківський національний медичний університет

Специфіка роботи лікаря полягає в умінні спілкувати-
ся, а вміння спілкуватися пов’язано безпосередньо з роз-
виненими та стійкими комунікативними якостями. методи 
позанавчальної діяльності, які використовує викладач, по-
винні бути спрямованими на формування комунікативних 
якостей студентів, тому що без цих якостей не може бути й 
мови про вдале становлення фахівця як особистості.

Метою нашої роботи стало визначення  основних засо-
бів позанавчальної діяльності, направлених на вдосконален-
ня комунікативних якостей майбутніх лікарів, що є основою 
професійних якостей висококваліфікованих фахівців. 

Існують наступні комунікативні якості, які, на наш 
погляд, доречно формувати в процесі позанавчальної ді-
яльності, і які допоможуть студентам в їх подальшому 
професійному розвитку: толерантність – ставлення до 
співрозмовника з терпінням і розумінням; емоційність – 
зацікавленість у співрозмовнику і у власному предметі 

розмови; доброзичливість – вміння правильно поводити-
ся в конкретних ситуаціях; впливовість – знання прийо-
мів впливу через розмову для досягнення максимального 
комплаенса, жвавість і багатство мови – використання і 
володіння термінологією та піднесеної лексикою, вміння 
вести розмову на належному рівні, своєчасність – вміння 
як почати, так і закінчити розмову, спираючись на норми 
часу, уважність – уважне ставлення до партнера спілку-
вання і розуміння особливостей співрозмовника. 

На наш погляд, тільки комплексне використання всіх 
перерахованих засобів і вибір правильних форм позана-
вчальної діяльності дасть можливість викладачеві пра-
вильно побудувати процес формування комунікативних 
якостей студентів-медиків, а комплексне використання 
засобів виховання дозволить викладачеві інтенсифікувати 
процес засвоєння студентами постійно зростаючих обся-
гів актуальної інформації.

ШляХи підВиЩення якості Викладання біоХімії іноЗемним студентам  
на каФедрі біолоГічної Хімії Здму 

Д. Г. Іванченко, К. В. Александрова, М. І. Романенко
Запорізький державний медичний університет

Вступ. Інтеграція української системи вищої освіти у 
міжнародний освітній простір [1, 2] створює сприятливі 
умови для крос-граничної академічної мобільності [3], що 
викликає збільшення іноземних студентів, які при їжджають 
до України для здобуття вищої освіти. Цей процес викли-

кає необхідність адаптації та вдосконалення організації 
навчального процесу з метою підвищення якості і зацікав-
леності іноземних студентів в освітніх послугах [4, 5]. За-
порізький державний медичний університет останні роки 
активно розвиває міжнародну сферу діяльності – приймає 
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на навчання російськомовних та англомовних студентів.
основна частина. Слід зазначити, що у певної час-

тини студентів недостатнє знання мови навчання створює 
перешкоду для успішного оволодіння предметом і позна-
чається на результатах навчання. З метою компенсації 
мовного бар’єру на заняттях та лекціях з біохімії практи-
кується використання сучасних навчально-наукових про-
грам, перегляд комп’ютерних віртуальних моделей та ані-
мацій різноманітних біохімічних процесів в організмі, що 
дуже добре сприймається студентами-іноземцями. Необ-
хідними складовими навчального процесу на кафедрі біо-
логічної хімії є доступність викладання матеріалу, постій-
ний контроль знань, повноцінне методичне забезпечення 
і, насамперед, врахування національно-психологічних рис 
особистості іноземного студента. Для підвищення фахової 
підготовки майбутніх лікарів на кафедрі впроваджуються 
нові перспективні технології навчання, серед яких чільне 
місце належить інтерактивному навчанню.

Висновки. Серед заходів щодо підвищення якості під-
готовки іноземних студентів слід виділити: підвищення ви-
мог до рівня знань абітурієнтів з біології, хімії, російської 

мови; збільшення обсягу методичних видань; впровадження 
в навчальний процес ІТ-технологій; проведення індивіду-
альної роботи зі студентами з «групи ризику»; впроваджен-
ня в навчальний процес сучасних наукових досягнень.
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особлиВості ФормуВання Задач наВчання при складанні  
наВчально-методичниХ матеріаліВ іЗ клінічниХ дисЦиплін  

для студентіВ медичниХ ФакультетіВ

О. М. Ігнатьєв, О. І. Панюта, К. А. Ярмула, М. І. Турчин
Одеський національний медичний університет

Задачі навчання мають відповідати змісту типової 
програми з дисципліни, вимогам, що виникають під час 
практичної діяльності лікаря та бути спрямованими  на са-
мостійне вивчення студентом більшої частини курсу.

Ціль дослідження: на прикладі аналізу методичних 
матеріалів для самостійної роботи студентів 5 курсу ме-
дичних факультетів з дисципліни «Професійні хворо-
би» визначити відповідність задач навчання міжнарод-
ним вимогам та особливостям підготовки за кредитно-
трансферною системою.

матеріали і методи. Для аналізу були використані 
методичні матеріали для студентів з професійних хвороб, 
які підлягали перегляду у зв’язку з переходом до кредитно-
трансферної системи навчання. Аналізувались:

- відповідність задач вимогам програми і цілям на-
вчання з дисципліни;

- повнота відображення у задачах тем і питань, які ви-
носяться на залік;

- якість складання задач, деталізація засвоєння за за-
значеним еталоном, рівнем наступної перевірки;

- відповідність методів навчання задачам, можливість 
засвоєння задач студентами 5-го курсу під час самостійної 
роботи.

Результати та їх обговорення. У серпні-вересні 2015 
року були переглянуті методичні розробки для самостій-
ної підготовки студентів з дисципліни «Професійні хворо-
би». 10 тем було розподілено на 30 розділів. Кожен розділ 
починався з формулювання задач навчання, всього 160 за-
дач, 4-6 задач у розділі.

Аналіз продемонстрував, що:
- задачі відповідали цілям вивчення професійних хво-

роб, у повному обсязі відображали положення типової 
програми з дисципліни;

- задачами було охоплено усі теми, які пропонуються 
до вивчення;

- 120 задач відносилось до когнітивної сфери, їх за-
своєння полягало у запам’ятанні, інтерпретації, вирішенні 
питань;

- 32 задачі відносилось до психомоторної сфери, їх за-
своєння полягало у виконанні заданих дій або відпрацю-
ванні навичок;

- 8 задач відносилось до емоційно-вольової сфери, їх 
засвоєння полягало у розв’язанні етичних дилем.

Проведений аналіз показав відповідність задач на-
вчання вимогам, але їх дидактична цінність не могла бути 
оцінена, тому що:

-  не вказувався рівень контролю виконання – під час 
практичного заняття, диференційного заліку або і там і 
там. 

- задачі, які відображали питання диф. заліку, здебіль-
шого відносились до когнітивної сфери, тому деякі прак-
тичні навички, яки перевірялись під час диф. заліку не 
були висвітлені у задачах;

- у багатьох задачах не визначався необхідний рівень 
засвоєння, для завдань психомоторної сфери не наводився 
зразок або еталон для порівняння.

Таке узагальнене формування задач не було помилко-
вим, але  у разі необхідності самостійного вивчення пи-
тань, задачі містили недостатні вимоги та неясні межи. 
Насамперед це стосувалось задач до тем, що виносились 
для самостійного вивчення з контролем на диф. заліку. 

  Висновки: 
-  перевірені методичні матеріали для студентів місти-

ли достатню кількість задач основних типів (когнітивно-
го, психомоторного, емоційно-вольового), які охоплювали 
всі питання з професійної патології;
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- задачі були недостатньо деталізованими, не місти-
ли вказівок на рівень перевірки, посилання на еталони та 
стандарти, що обмежувало можливість підготовки при са-
мостійному вивченні питань та підготовці до диф. заліку.

Рекомендації:
1. При складані задач навчання необхідно вказувати 

рівень контролю;

2. Задачі повинні містити посилання на стандарти, 
еталони, зразки та ін., на які студент має орієнтуватись у 
підготовці;

3.  Задачі повинні містити вказівки на дії, рішення, 
навички, які студент має продемонструвати при відповіді 
на практичному занятті, складанні діф. заліку, екзамену 
тощо.  

методичні  аспекти підГотоВки студентіВ лікуВальноГо Факультету  
під час ВиВчення дисЦипліни За Вибором «Фітотерапія»

Т. О. Ілащук, Н. В. Бачук-Понич
ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», Чернівці

На сучасному етапі розвитку і модернізації системи 
навчання є удосконалення методів і форм навчання. Осві-
та має бути орієнтована на забезпечення самовизначення 
особистості, створення умов для самореалізації. Тому, в 
навчальному процесі повинні використовуватись такі ме-
тоди навчання, які будуть сприяти самореалізації тих, хто 
навчається. Цим умовам відповідає використання інтерак-
тивних методів навчання, завдяки яким відбувається ак-
тивна взаємодія учасників освітнього процесу, коли вони 
в процесі вирішення спільних завдань, впливаючи один на 
одного, доповнюють один одного, успішно вирішують ці 
завдання. З метою покращення якості підготовки спеціа-
лістів до навчального плану підготовки студентів 4 курсу 
медичних факультетів уведено курс за вибором “Фітотера-
пія. Основною метою викладання є визначення ролі фітоте-
рапії в сучасній лікарській практиці, вивчення біологічної 
і фармакологічної характеристики лікарських рослин та 
їх синдромо-нозологічне застосування при лікуванні по-
ліморбідних захворювань. Формування нового досвіду у 
студентів здійснюється з урахуванням вже наявного, ство-

рення проблемних діалогічних ситуацій у вигляді клініч-
них задач по коморбідних захворюваннях з метою індиві-
дуалізованого та системного призначення фітопрепаратів. 
Для покращення засвоєння на кафедрі видані монографії 
з основ фітотерапії і гомеопатії, оздоровчого харчування, 
що широко використовуються не тільки студентами, а й 
практичними лікарями різних спеціальностей.

Отже, з огляду на сучасні вимоги щодо оптимізації 
навчальної діяльності студентів, впровадження в освітню 
програму інтерактивних форм навчання є важливим еле-
ментом формування їх професійної компетентності.
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TEACHING «INTERNAL MEDICINE» BASED COMPETENCY APPROACH AT THE DEPARTMENT  
OF INTERNAL MEDICINE PROPAEDEUTICS
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В статті наводиться приклад визначення поняття «компетентність». Без врахування основ компетентнісного підходу не 
можлива підготовка студента-медика. Поєднання теоретичних і практичних завдань викладача в роботі зі студентами забез-
печує багатоступеневу систему якості засвоєння знань і вмінь та сприяє поетапному формуванню професійної компетентності. 
Прикладом компетентнісного підходу є метод мозкового штурму який застосовується при викладанні предмету «Внутрішня 
медицина» студентам ІІІ-ІV курсу стоматологічного факультету на кафедрі пропедевтики внутрішніх хвороб.

The article is an example of the definition of «competence». Preparations medical student impossible without the main provisions 
of competency approach. The combination of theoretical and practical problems in the teacher work with students provides a multilevel 
system of quality learning and skills and promotes gradual formation of professional competence. As an example of the competence 
approach is the method of brainstorming that is used in teaching the subject of «Internal Medicine» students III-IV course Dental Faculty 
at the Department of Internal Medicine Propaedeutics.



174

Вступ. Реформування освітньої галузі вимагає пошуку 
нових концепцій освіти, які би відображали сучасні зміни у 
суспільстві і були орієнтовані на становлення особистості 
ХХІ століття. Одним із підходів, який направлений на удо-
сконалення професійної освіти, є компетентнісний. Він є 
обґрунтованим та об’єктивним явищем у сучасній освіті, 
оскільки прискорення темпів розвитку суспільства, перехід 
до інформаційних технологій, поява нових вимог до фахів-
ців та розвиток процесів інформатизації зумовили переорі-
єнтацію освітньої концепції із знаннєвої у компетентнісну. 

В законі України «Про вищу освіту» (2014 р.) «ком-
петентність» визначається як динамічна комбінація знань, 
вмінь і практичних навичок, способів мислення, профе-
сійних, світоглядних і громадянських якостей, морально-
етичних цінностей, яка визначає здатність особистості 
успішно здійснювати професійну та подальшу навчальну 
діяльність і є результатом навчання на певному рівні ви-
щої освіти [2]. У цьому законі закладено розуміння компе-
тентності фахівця з вищою освітою, як певної сукупності 
компетентностей, що формуються та розвиваються у ньо-
го під час навчання у ВНЗ. 

Проте аналіз літературних джерел показує, що немає 
узгодженої точки зору щодо переліку професійних компе-
тентностей, які мають бути сформовані у студента-медика 
при закінченні вищого учбового закладу.

Основна частина. Проектування освітніх програм на 
основі компетентнісного підходу (загальноєвропейський 
проект TUNING («Налагодження освітніх структур»)) 
означає: відображення у системному і цілісному вигля-
ді результатів освіти; формування результатів освіти у 
ВНЗ як ознака готовності студента/випускника проде-
монструвати відповідні знання, уміння і цінності; визна-
чення структури компетенцій, які повинні бути придбані 
і продемонстровані, тим хто навчається [1]. В результаті 
було створено перелік компетентностей фахівця з різних 
галузей знань, які містять 31 позицію (наприклад: уміння 
спілкуватись другою мовою, уміння застосовувати знання 
в практичних ситуаціях, уміння приймати обґрунтовані 
рішення, уміння думати абстрактно, аналізувати та син-
тезувати, уміння працювати в команді та ін.). У проекті 
«TUNING MEDICINE» для медичної галузі зафіксовано 
понад 50 компетентностей (як загальних, так і спеціаль-
них, без чіткої систематизації і диференціації) [7]. З огля-
ду на це постає питання інструментів їх формування у 
студента-медика. 

Компетентнісний підхід посилює практичну орієнта-
цію освіти, забезпечує спроможність особистості відпо-
відати новим вимогам ринку праці, мати відповідний по-
тенціал для практичного розв’язання професійних завдань. 
Даний підхід акцентує на здатності використовувати отри-
мані знання, застосовувати досвід успішних дій у ситуаціях 
навчальної та професійної діяльності, але в той же час не 
заперечує значення знань. Відповідно до компетентнісного 
підходу, на перше місце висувається уміння розв’язувати 
проблеми, які виникають у різноманітних професійних си-
туаціях, а не поінформованість студентів [3]. 

Перспективність компетентнісного підходу у навчан-
ні полягає у належній готовності випускника до майбут-
ньої професійної діяльності. Цей підхід орієнтований на 
практичні результати, досвід особистості, її діяльність, 
що зумовлює принципові зміни в організації навчання. 
Удосконалення навчального процесу із врахуванням ком-
петентнісного підходу полягає в тому, щоб навчити сту-

дентів ефективно застосовувати набуті знання й уміння у 
конкретних ситуаціях .

При підготовці практичних занять на основі компе-
тентнісного підходу необхідно, перш за все, визначитись 
з переліком компетентностей, педагогічних методик на-
вчання, формулювання видів робіт студента і критеріїв 
оцінки результатів навчання, а також визначення рівня їх 
компетентності [6].

Умовами для забезпечення інтегрованого підходу є 
поєднання традиційних та сучасних форм, методів та тех-
нологій навчання студентів, мотивація активності студен-
тів та їх інтеракцію, обговорення, дискусії, застосування 
стандартизованих пацієнтів, клінічних обходів та ін. 

У вищій медичній освіті на сьогоднішній день виділя-
ють педагогічні методи, що забезпечують інтеракцію сту-
дентів. Застосування таких методів викладачами сприяє 
формуванню професійних компетентностей [4].

Одним із найбільш ефективних методів, особливо 
під час вступної частини, є «мозковий штурм» [5]. Метод 
мозкового штурму (англ. brainstorming) придуманий Алек-
сом Осборном (США) у 40-ві роки 20-го століття. Алекс 
Осборн звернув увагу на те, що в певній обстановці одні 
люди починають генерувати величезну кількість ідей, а 
інші, згідно з особливостями свого мислення, більш схиль-
ні до аналізу та критичної оцінки чужих ідей та їхньої роз-
робки. Мозковий штурм – методика стимуляції творчої 
активності та продуктивності для розв’язання проблеми. 
Мозковий штурм – це метод розв’язування невідкладних 
завдань за дуже обмежений час. Суть методу полягає в 
тому, що необхідно висловити найбільшу кількість ідей 
за невелику кількість часу, обговорити та здійснити їхній 
відбір. Цей метод використовується для розвитку творчих 
здібностей або для розв’язання складних проблем. Метод 
мозкового штурму можна використовувати в різних фор-
мах діяльності: у роботах з малими групами, командами, 
великими групами (гра з глядачами). Найоптимальнішими 
вважають групи від 3 до 12 осіб (кількість учасників пови-
нно ділитися на 3). 

Метод мозкового штурму, а саме мозковий штурм у 
загальному колі, широко використовується на кафедрі про-
педевтики внутрішніх хвороб під час проведення практич-
них занять. Викладач починає його із постановки перед 
студентами чітко сформульованого проблемного питання, 
яке дає змогу висувати багато версій для відповіді, і за-
прошує студентів висловлювати ідеї та коментарі. Під час 
«висунення ідей» не можна ігнорувати жодною. Необхід-
но залучати всіх до висунення якомога більшої кількості 
ідей. Якщо під час мозкового штурму не вдається отри-
мати багато варіантів, це говорить про те що студенти бо-
яться висловлюватись. Об’єднання або заміна раніше ви-
сунутих ідей часто веде до появи нових, які перевершують 
висловлені раніше.

Висновки. Професійна підготовка студента-медика 
неможлива без врахування основних положень компетент-
нісного підходу, який сприяє підвищенню якості навчання 
та використанню ефективних педагогічних технологій. 
Створення умов для формування необхідних компетент-
ностей сприяє продуктивності та конкурентності фахівця 
на ринку праці.
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рольоВа Гра: сучасниЙ метод проФесіЙної осВіти маЙбутніХ лікаріВ

Н. М. Казицька 
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»

Вступ. На сьогодення у професійній освіті активно 
використовується сучасні технології інтерактивного на-
вчання, які допомагають формувати специфічні практичні 
вміння. Так вид гри (симуляції, імітації), в процесі якої в 
уявлених ситуаціях моделюється зміст професійної ді-
яльності майбутніх фахівців  повинно активно викорис-
товуватися при проведенні практичних занять з лікарями-
інтернами [1, 4].

Основними атрибутами професійної гри є: а) імітація 
обраного аспекту цілеспрямованої лікарської діяльності; 
б) конкретизація ролі кожного учасника; в) регламентація 
ігрових певною дій системою правил; г) умовний харак-
тер гри; д) оцінювання діяльності учасників гри. До видів 
ділових ігор відносяться: “мозковий штурм”, інновацій-
ні, імітаційні, організаційно-діяльнісні, організаційно-
комунікативні та ін. [2, 3].

Метою розігрування ситуації в ролях стає визначення 
власного ставлення до конкретної професійної ситуації, 
набуття досвіду поведінки в подібній ситуації шляхом ви-
конання певної «ролі» яка є близькою до реальної життя 
[4]. Перевагою ділових ігор як методу навчання є: спілку-
вання у грі, наближене до реального життя, що забезпе-
чує навчання через власний досвід та почуття; виявлення 
рівня володіння професійними навичками в залежності 
від ролі, яка дісталася конкретному учаснику, моделюючи 
реальну поведінку; відпрацювання професійних навичок 
учасників гри; переймання досвіду між учасниками гри.

Викладач в ситуаційній моделі виступає має виступа-
ти як у якості інструктора (виконує функції ознайомлен-
ня з правилами гри, консультації під час її проведення), 
судді-рефері (котрий проводить коректування і надає по-
ради з розподілу ролей), тренера (робить підказки лікарям-
інтернам для прискорення проведення гри) так й ведучого 
(організатора обговорення аналізу гри) [4]. 

Застосування інтерактивних технологій (як у нашому 
випадку – рольової гри) висуває певні вимоги до структу-

ри заняття, яке, як правило, складається з п’яти елементів 
[3]: мотивації, оголошення теми, ознайомлення з інформа-
ційним блоком до теми, виконання інтерактивної вправи, 
аналізу отриманих результатів.

Висновки. Отже, використання інтерактивних тех-
нологій у навчання майбутніх лікарів дозволяє організу-
вати процес таким чином, що в ньому беруть участь всі 
учасники навчального процесу, взаємодіючи між собою та 
викладачем, та відкривають можливість здійснення само-
стійного навчання, розв’язку життєво важливих проблем 
(спираючись не тільки на свій, але й на досвід своїх колег). 
Учасники навчального процесу отримують досвід роботи 
в команді, щодо захисту власної точки зору, презентацію 
відповідних власних напрацювань та ін. Робота в інтер-
активному режимі сприятиме розвитку комунікабельнос-
ті, що забезпечує повноту й адекватність спілкування в 
різних ситуаціях, вмінь до самостійної діяльності, ство-
рювання ситуацій, що спонукають до інтеграції знань для 
розв’язання висунутої проблеми.
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ситуаЦіЙно-рольоВа Гра як Засіб підВиЩення мотиВаЦії студентіВ IV курсу  
у ВиВченні тем іЗ кардіолоГії

Ю. І. Карпенко, А. В. Потапчук, О. В. Савельева, Л. А. Собітняк, В. Г. Чернявський
Одеський національний медичний університет

Вступ. Відомо, що викладачеві в його педагогічної 
діяльності необхідно, перш за все, мотивувати студентів 
до освоєння конкретної дисципліни, а для цього повинен 
бути цікавий сам процес навчання. В ході традиційного 
навчального процесу значна частина інформації, що пові-
домляється студентам інформації втрачається, бо,як відо-
мо засвоюється не більше 10 % матеріалу, засвоєного на 
слух, 50 % побаченого і до 90 % з того, що зроблено само-
стійно. Засвоєння ще нижче, якщо відсутня мотівацінно-
ціннісна складова навчального процесу, в часності, со-
ответствущий емоційний фон. Використовувати в ході 
заняття інтерактивні методи, провідним принципом яких 
є мотивація активної, спеціально організованої діяльнос-
ті студентів, яка формує нове знання і вміння на основі 
прямого використання досвіду самого учня, його товари-
шів по навчанню, створюючи умови для цілоспрямован-
ного розвитку особистості фахівця, оріентіруя студентів 
на професійно-особистісне саморозвиток. В останні роки 
широке распростарненіе в медичній освіті отримав метод 
ситуаційно-рольової гри.

основна частина. На кафедрі внутрішньої медицини 
№1 з курсом серцево-судинної патології Одеського націо-
нального медичного університету та проводиться навчан-
ня студентів 4 курсу з дисципліни «Кардіологія», одне з 
практичних занять присвячено розділу «Стенокардія». Цю 
методику ми апробували при проведенні практичного за-
няття зі студентами 4 курсу медичного факультету в гру-
пах № 2, 3, 5. Для оцінки ефективності методики в групах 
№ 1, 13, 14 заняття по даній темі проходили за традицій-
ною схемою.

Використовується сценарій гри з «жорстким» сценарі-
єм, який містить зразки дій на кожному її етапі, можливі 
варіанти клінічного стану об’єкта клінічної гри – пацієнта, 
його родичів, у залежності від правильних або помилкових 
дій гравців. Для кожного з цих варіантів гри також є відпо-
відні еталони дій в залежності від прийнятих рішень і т.д.

Сценарій гри виглядає наступним чином: студентам 
роздаються ролі: викладач називає «пацієнтові» його діаг-
ноз, невідомий іншим учасникам, видає «його» електро-
кардіограми і дані інших методів обстеження. За сценарі-
єм, «пацієнт» скаржиться, характерні для даного діагнозу 
і клінічної картини (закріплення знань симптоматики за-

хворювання), «лікар» виходячи з отриманих даних пови-
нен встановити і обгрунтувати діагноз, призначити ліку-
вання, «асистент» – принести всі необхідні матеріали та 
інструменти для здійснення передбачуваного втручання. 
Студентам з високим рівнем підготовки відводиться роль 
«контролюючої організації», яка стежить за тим, що від-
бувається і коригує дію «лікаря» і «асистента». При цьому 
відбувається відпрацювання практичних навичок роботи 
на цьому діагностичному обладнанні, що знаходиться в 
розпорядженні клініки і симуляції кабінету кафедри (ЕКГ, 
ЕхоКГ, «холтерівське» моніторування).

Особлива увага приділяється підготовці заняття, 
оскільки бажано заздалегідь передбачити всі можливі 
розгалуження вихідної ситуації, викладач постійно пови-
нен бути готовий надати граючим інформацію про зміни 
в стані хворого, обумовлених реальними діями студентів. 
Звичайно, заздалегідь важко передбачити всі можливі дії 
студентів, всі їхні запити. Тому підготовка методичного 
забезпечення гри представляє дуже складну і трудомістку 
задачу.

При доброму рівні проведення заняття студенти втягу-
ються в гру і довго про неї згадують. Рольова гра зменшує 
прірву між навчанням і реальними ситуаціями в медицині. 
Аналіз гри допомагає об’єктивно оцінити рівень підготов-
ки студента. Нами було відмічено, під час проведення за-
лікового заняття з практичних навичок, що саме цей роз-
діл в кардіології засвоюється студентами краще за інших.

Оцінка ефективності рольових ігор в процесі вивчен-
ня теми проводилася з аналізу успішності в цих групах.

Висновки. 
1. Проведення заняття в ігровій ситуаційно-рольової 

формі адаптує практичне заняття до реальних ситуацій в 
роботі лікаря, мотивує інтерес студентів як до даного за-
няття, так і до предмету взагалі. 

2. Крім цього, дозволяє об’єктивно оцінити підго-
товку студента до заняття, оцінити його знання, розвиває 
вміння формулювати думку з використанням професійних 
термінів, ефективно підвищує володіння професійними 
навич ками.

3. Підготовка проведення такого заняття вимагає зна-
чно більшого часу і наявності відповідної медичної апа-
ратури.

Використання симуляЦіЙниХ ЦентріВ у наВчальному проЦесі клінічниХ 
дисЦиплін

О. М. Кетова 
Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»

Вступ. Одним з пріоритетних завдань Вищої медич-
ної освіти залишається набуття студентами практичних 
навичок. Завданням кафедр клінічного профілю є форму-
вання у майбутніх лікарів  клінічного мислення, засвоєн-
ня практичних навиків та основних методів дослідження. 
Мета даного етапу полягає в набутті професійного рівня 
готовності майбутніх лікарів до самостійної роботи. 

Останнім часом існують певні труднощі  пов’язані 
із неможливістю відтворення більшості практичних ма-
ніпуляцій із-за відсутність тематичних пацієнтів, етико-
деонтологічні, морально-етичні та законодавчі обмеження 
у взаєминах між студентами та пацієнтами. Особливо це 
стосується студентів факультетів підготовки іноземних 
студентів. Тому найважливішими завданнями сучасної 
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вищої медичної освіти є створення умов для якісної під-
готовки  спеціалістів, відпрацювання та закріплення прак-
тичних навичок без ризику заподіяння шкоди пацієнту, 
розвиток здатності швидко приймати рішення та виконан-
ня більшості маніпуляцій та втручань. 

Тому впровадження симуляційного методу навчання 
з широким спектром тренажерів та фантомів для відпра-
цювання практичних навичок із високим рівнем реаліс-
тичності, комп’ютерне та віртуальне моделювання різно-
манітних клінічних ситуацій є вкрай необхідним, як для 
опанування так і для відпрацювання практичних навичок 
майбутніх лікарів.

До того ж такі центри на клінічних кафедрах мають 
свої переваги, такі як:  відсутність ризику для пацієнта; 
необмежена кількість повторів для відпрацювань навичок; 
відпрацювання дій при рідкісних та таких, що загрожують 
життю, патологіях; знижений стрес під час перших само-
стійних маніпуляцій.

Для підвищення рівня освоєння студентами прак-
тичних навичок на кафедрі акушерства та гінекології №1 
ВДНЗУ «УМСА» організовано Центр практичної підго-
товки студентів. У створеному Центрі проходять навчан-
ня студенти 4–6 курсів всіх медичних факультетів. Кожна 
група студентів опановує та засвоює практичні навички 
згідно теми заняття. Також відпрацювання практичних на-
вичок студенти проходять під час самостійної роботи, для 
чого створені методичні рекомендації з описанням усіх 
основних методів дослідження в акушерстві та гінеколо-

гії. До того ж фантоми використовуються при складанні 
підсумкового модульного контролю, семестрової підсум-
кової атестації та при проведенні державних практично-
орієнтованих іспитів. Що дає можливість викладачу 
оцінити результати не тільки теоретичної підготовки, а 
певною мірою визначити рівень клінічного мислення та 
здібність майбутніх лікарів використовувати теоретичні 
знання на практиці.

Висновок. Вважаємо, що система практичної під-
готовки студентів  із широким використання симуляцій-
них центрів та забезпечення клінічних кафедр сучасними 
фантомами дозволить суттєво підвищити ефективність 
навчання та рівень практичної підготовленості майбутніх 
лікарів.
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THE SIGNIFICANCE OF SELF-TRAINING OF STUDENTS FOR PRACTICAL PHARMACOLOGY 
CLASSES IN IMPROVING THE QUALITY OF FUTURE DOCTORS’ EDUCATION

I. H. Kyshkan, I. I. Zamorsky
Higher State Educational Establishment of Ukraine «Bucovinian State Medical University»

У статті висвітлено важливу роль робочого зошита з фармакології та медичної рецептури у покращанні якості знань сту-
дентів, формуванні у них клінічного мислення за допомогою ситуаційних задач, підвищенні рівня фахової професійної компе-
тентності при вирішенні тестових завдань у форматі підготовки до ліцензійного іспиту “Крок-1” та в опануванні практичних 
навичок щодо виписування рецептів. Робочий зошит для самопідготовки до практичних занять із чітко вказаними завданнями 
й алгоритмами їх виконання підвищує ефективність самостійної роботи студентів, активізує пошукову діяльність та аналітичне 
мислення, а також відображає специфіку викладання фармакології майбутнім лікарям лікувальникам, педіатрам, стоматологам 
та медичним психологам.

The significant role of the Workbook on Pharmacology and Medical Prescription used to improve the quality of students’ knowledge, 
to form their clinical thinking by means of situational tasks, to raise their speciality professional competency at doing tests as the form 
of preparation for the license examination “Step-1” and to acquire practical skills concerning their ability to write out prescriptions have 
been interpreted in the article. The self-preparationworkbook for practical studies with distinctly formulated assignments and algorithms 
to do them raises the effectiveness of students’ self-education, speeds up their scientific reseach activity and initiates analytical thinking, 
as well as shows special features of teaching pharmacology future attending medical doctors, pediatricians, stomatologists and medical 
psychologists.

Вступ. Основне завдання вищої медичної освіти в 
Україні у контексті її інтеграції в загальноосвітній євро-
пейський простір полягає у покращанні якості фахової 
підготовки та професійної компетентності майбутніх ліка-
рів відповідно до світових стандартів [1, 2]. Якість вищої 
медичної освіти і в подальшому готовність лікаря до по-

стійного самовдосконалення, самоосвіти й безперервного 
підвищення свого фахового рівня за кредитно-модульною 
системою (КМС) навчання значною мірою залежать від 
різних форм та видів організації самостійної роботи сту-
дентів (СРС) [3]. Навчальний матеріал, опрацьований са-
мостійно, засвоюється найбільш ефективно.
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Поєднання аудиторної роботи під час занять та само-
стійної позааудиторної самопідготовки студентів під ке-
рівництвом викладача згідно чітких завдань та алгоритмів 
їх виконання, наведених у робочому зошиті з фармаколо-
гії, який видається для студентів медичних і стоматологіч-
ного факультетів Буковинського державного медичного 
університету (БДМУ) [4], сприяє усвідомленому вивчен-
ню дисципліни, формуванню творчої особистості, здатної 
самостійно ставити завдання й успішно їх вирішувати.

основна частина. Фармакологія навчає мистецтву 
лікознавства і забезпечує теоретичне підґрунтя [5, 6] для 
здійснення ефективної, раціональної й безпечної фарма-
котерапії у подальшій професійній діяльності майбутніх 
лікарів. Як фундаментальна дисципліна входить до струк-
тури ліцензійних іспитів“Крок-1. Загальна лікарська під-
готовка”, “Крок-1. Стоматологія”.

Новим робочим навчальним планом у БДМУ з 2015-
2016 навчального року на вивчення фармакології студен-
там медичних факультетів спеціальностей “Лікувальна 
справа”, “Педіатрія” та “Медична психологія” передбачено 
110 аудиторних годин (40 годин лекційних, 70 годин прак-
тичних занять) і 100 годин для СРС (48 % від загального 
обсягу навчальних годин) – разом 210 годин. Для студен-
тів стоматологічного факультету спеціальності“ Стомато-
логія” виділяється 165 годин, із них: 100 годин аудиторних 
занять (20 годин лекційних, 80 годин практичних занять) 
та 65 годин для СРС (40 % від загального обсягу годин).

На кафедрі фармакології за КМС організації навчаль-
ного процесу студенти виконують різні види СРС: науково-
дослідницька робота, участь у студентських олімпіадах, 
виготовлення навчальних таблиць, допомога в удоскона-
ленні електронного навчального курсу з фармакології в се-
редовищі Moodle на сервері БДМУ, пошук відеоматеріалів 
із залученням ресурсів Інтернет тощо. Особлива увага в 
процесі викладання фармакології приділяється самопід-
готовці до практичних занять із використанням робочого 
зошита з фармакології та медичної рецептури, передбаче-
ного для студентів спеціальностей “Лікувальна справа”, 
“Педіатрія”, “Стоматологія” та “Медична психологія” [4].

У робочому зошиті до кожної теми практичного за-
няття згідно робочих навчальних програм для студентів 
медичних і стоматологічного факультетів, розроблених 
на підставі програми з фармакології, затвердженої МОЗ 
України (2014 p.), наведено рекомендації, поради та завдан-
ня для самостійного опрацювання при підготовці до за-
нять, які студенти повинні оформити у вигляді протоколу. 
У розділі з лікарської рецептури представлено форми ре-
цептурних бланків (ф-1, ф-3),рецептурні скорочення, яких 
слід дотримуватись при виписуванні рецептів, наведено 
алгоритми виписування твердих, рідких, м’яких лікарських 
форм скороченим і розгорнутим способами, офіцинальні 
(під торгівельною, комерційною назвою) прописи ліків. 
При опрацюванні теми “Загальна фармакологія” студентам 
пропонується дати визначення і коротку характеристику 
основних фармакокінетичних та фармакодинамічних тер-
мінів, механізмів всмоктування ліків, реакцій організму на 
повторні введення лікарських засобів, явищ синергізму та 
антагонізму в дії ліків, їх практичного значення. Також на-
ведено тестові завдання, розроблені для тестування на лі-
цензійному іспиті “Крок-1”, для самостійного вирішення та 
подальшого обговорення під час практичного заняття.

До кожної теми практичних занять із спеціальної фар-
макології в робочому зошиті студентам потрібно: виписа-

ти в рецептах лікарські препарати теми та надати корот-
ку фармакологічну характеристику (фармакодинамічна, 
фармакотерапевтична група, механізм дії, застосування), 
вирішити тестові завдання (типові та ті, у яких студенти 
найбільш часто припускають помилки), розв’язати ситуа-
ційні задачі. Окремо зазначено лікарські препарати, на які 
наявні тестові завдання на ліцензійному іспиті “Крок-1”, 
щоб студенти підготували про них більш детальну фарма-
кологічну характеристику.

Таке поглиблене опрацювання препаратів до ліцен-
зійного іспиту при самопідготовці студентів та система-
тичний контроль під час практичних занять сприяють 
високим результатам із фармакології на іспитах “Крок-1” 
останніми роками. У 2015 році студенти БДМУ теж пока-
зали високий рівень теоретичної підготовки з фармакології 
за результатами ліцензійних іспитів. Відсоток правильних 
відповідей за субтестами з фармакології на іспиті “Крок-1. 
Загальна лікарська підготовка” у студентів медичних фа-
культетів БДМУ на 9,7 % перевищив Національний по-
казник і склав 88,4 %. На іспиті “Крок-1. Стоматологія” у 
студентів стоматологічного факультету БДМУ в 2015 році 
результат із фармакології склав 81,3 %, що на 6,9 % вище 
Національного показника.

Завдання в робочому зошиті для самопідготовки сту-
дентів до практичних занять із фармакології передбачають 
специфіку майбутньої спеціальності “Лікувальна справа”, 
“Педіатрія”, “Стоматологія” та “Медична психологія”. При 
самопідготовці до занять майбутні педіатри розраховують 
дози лікарських засобів для дітей різного віку, зазначають 
фармакодинамічні та фармакокінетичні особливості дії 
ліків на дитячий організм, умови їх раціонального й без-
печного застосування в педіатричній практиці. Студенти 
стоматологи додатково опрацьовують лікарські засоби, що 
впливають на мінералізацію кісткової тканини та обмін 
речовин у твердих тканинах зуба, а також препарати для 
фармакотерапії основних стоматологічних захворювань. 
Медичні психологи більш детально розглядають інформа-
цію на лікарські засоби, які застосовують у неврологічній 
та психіатричній практиці.

Виконуючи логічно побудовані завдання в робочому 
зошиті до кожного практичного заняття, вирішуючи ситу-
аційні задачі різних типів і рівнів складності та тестові за-
вдання, розроблені для тестування на ліцензійному іспиті 
“Крок-1”, студенти систематизують і закріплюють теоре-
тичний матеріал із фармакології, відпрацьовують профе-
сійний тренінг, аналітичне мислення та алгоритми дій у 
нестандартних клінічних ситуаціях. Шляхом виписування 
в робочому зошиті рецептів на лікарські препарати в різ-
них лікарських формах при самопідготовці до занять та з 
обов’язковим їх контролем за індивідуальними білетами й 
аналізом допущених помилок під час кожного практично-
го заняття студенти опановують і закріплюють практичні 
навички з лікарської рецептури.

Висновки.1.Систематичне самостійне позааудиторне 
опрацювання та поглиблене осмислення завдань, передба-
чених у робочому зошиті з фармакології, значно активізує 
зацікавленість студентів до вивчення дисципліни, підви-
щує продуктивність аудиторних занять, сприяє закріплен-
ню умінь та практичних навичок, необхідних для подаль-
шої професійної діяльності майбутніх лікарів.

2. Раціональний методичний підхід до організації 
навчального процесу та СРС на кафедрі фармакології з 
використанням робочого зошита для самопідготовки до 



179

практичних занять значно покращує якість освіти, під-
вищує результати з фармакології на ліцензійних іспитах 
“Крок-1. Загальна лікарська підготовка” та “Крок-1. Сто-
матологія”.
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сучасні  аспекти Викладання мікробіолоГії, ВірусолоГії та імунолоГії  
на одноЙменніЙ каФедрі держаВноГо ВиЩоГо наВчальноГо Закладу 

«тернопільськиЙ держаВниЙ медичниЙ уніВерситет  
імені і. я. ГорбачеВськоГо моЗ україни»

С. І. Климнюк, Н. І. Ткачук, Л. Б. Романюк 
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»

Вступ. Інтеграція України до Європи передбачає ре-
формування вищої освіти та майбутнє входження в Єв-
ропейський освітній простір. Це вимагає нових підходів 
до організації навчального процесу у вищих навчальних 
закладах,що полягає у запровадженні інноваційних техно-
логій навчання та оцінки знань студентів [1,2]. 

основна частина. На кафедрі мікробіології, вірусо-
логії та імунології ДВНЗ «Тернопільський державний ме-
дичний університет ім. І. Я. Горбачевського» навчальний 
процес відбувається відповідно до нового навчального 
плану, згідно якого студенти займаються на двохгодинних 
практичних заняттях приблизно 1-2 рази на тиждень, слу-
хають лекції та опрацьовують самостійно деякі теми. Для 
оптимізації підготовки до предмету на Web-порталі універ-
ситету на сторінці кафедри представлені у вільному доступі 
для студентів навчальні робочі програми, розклади занять, 
тексти лекцій та їх мультимедійна презентація, методичні 
розробки та матеріали до підготовки до практичних занять, 
тестові завдання для підсумкового конт ролю знань на прак-
тичному занятті, та бази тестів для підготовки до тестової 
частини іспиту. Для студентів всіх факультетів українською 
та англійською мовами кафедрою створені «Протоколи для 
практичних занять». Кожне практичне заняття складаєть-
ся із вступної частини, котра включає в себе базову пере-
вірку знань студентів, готовність їх до практичної роботи 
та інструктаж з виконання практичних навичок; власне 
виконання практичної роботи під контролем викладача, 
семінарського обговорення базових теоретичних питань 
теми та заключного контролю знань. До варіантів завдань, 
які підготовані до всіх занять, обов’язково внесені тести з 
бази «Крок-1» та комплексні ситуаційні задачі з наведенням 
конкретних клінічних ситуацій. Це вимагає від студента ін-

теграції теоретичних знань в конкретні практичній роботі. 
Практична робота відіграє вирішальну роль для підготовки 
майбутніх спеціалістів,  тому на кафедрі студенти самостій-
но опановують виконання багатьох практичних навичок: 
виготовлення і фарбування простими і складними методами 
препаратів-мазків для мікроскопічного дослідження, різні 
види посівів на поживні середовища, визначення антибіо-
тикочутливості мікроорганізмів, та ін. Підготовлені алго-
ритми чотирьох віртуальних програм до практичної роботи 
студентів, які подані в університетський відділ віртуальних 
програм. Для закріплення та систематизації отриманих 
знань на кафедрі мікробіології, вірусології та імунології 
запроваджено підсумкові заняття після вивчення відповід-
ного розділу дисципліни. 

Висновки. Таким чином, кафедра мікробіології, віру-
сології та імунології робить свій суттєвий внесок у підго-
товку висококваліфікованих конкурентоспроможних фа-
хівців у галузі «Медицина». Співробітники кафедри напо-
легливо працюють для створення можливості студентам 
отримати фундаментальні знання з мікробіології, основ 
імунології та вірусології, які будуть їм необхідні при на-
ступному вивченні клінічних дисциплін: інфекційні хво-
роби, дерматовенерологія, педіатрія, фтизіатрія, хірургія, 
гінекологія тощо.
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ШляХи оптиміЗаЦії Викладання медичної та біолоГічної ФіЗики  
анГломоВним студентам

В. Г. Кнігавко, О. В. Зайцева, М. А. Бондаренко 
Харківський національний медичний університет

Вступ. З метою реалізації Закону України «Про вищу 
освіту» у вищих медичних навчальних закладах Мініс-
терства охорони здоров’я України кафедра медичної та 
біологічної фізики і медичної інформатики Харківського 
національного медичного університету здійснює систем-
ні та послідовні заходи щодо удосконалення навчального 
процесу серед англомовних студентів та впровадження су-
часних інноваційних технологій в навчальний процес. 

основна частина. Враховуючи ті труднощі, з якими 
стикаються викладачі при роботі з іноземними, зокрема 
англомовними, студентами, кафедра постійно працює над 
новими шляхами вдосконалення своєї роботи з метою як 
найшвидшої адаптації англомовних студентів першого 
курсу до вимог сучасної концепції вищої освіти. Труднощі 
пов’язані, по-перше, з тим, що дисципліна «Медична та 
біологічна фізика» викладається на першому році навчан-
ня іноземних студентів в університеті, а, отже, з початком 
навчання в достатньо різні строки в залежності від дати 
приїзду до нашої країни, по-друге, неоднаковим рівнем 
довузівської підготовки студентів у різних країнах з мате-
матики, фізики, біології, а також досить різним ступенем 
володіння англійською мовою та недостатньою забезпе-
ченістю спеціальною науковою та учбовою літературою, 
виданою англійською мовою.

Ми вважаємо, що при поданні лекційного матеріалу 
підвищенню інформативного наповнення, стимулюванню 
зацікавленості, активного сприймання і розуміння матері-
алу іноземними студентами в значній мірі допомагають су-
часні мультимедійні форми викладання. Мультимедійний 
комп’ютерний супровід лекцій є найбільш ефективним в 
частині зв’язку теоретичного матеріалу з практичним вті-
ленням в реальну діагностичну та лікувальну практику. 
На нашій кафедрі англомовні студенти повністю забезпе-
чені навчальними посібниками з медичної та біологічної 
фізики [1], розробленими кафедрою, нами також видано 
навчальний посібник з мультимедійного представлення 
лекцій з відповідної дисципліни «Medical and Biological 
Physics. Lectures. Multimedia Presentation» (2014) [2]. 

Для методичного забезпечення навчальної діяльності 
студентів на практичних заняттях викладачами кафедри 
створений (постійно оновлюється та видається) робочий 
зошит «Medical and Biological Physics.Workbook. Part 1; 
2» (2015) [3], в якому представлено інформаційний блок 
матеріалу, що вивчається, питання до нього, практичні та 
тестові завдання, опис лабораторних робіт, а також джере-
ла інформації для роботи з цим посібником.

Не менш важливим при викладанні дисципліни є 
розробка засобів діагностики результатів навчальних до-
сягнень студентів у формі письмових тестових завдань 
та усного опитування на кожному практичному занятті 
(поточний контроль) та розширених письмових тестових 
завдань для підсумкового контролю та диференційова-
ного заліку. Тестові завдання для студентів оновлюються 

щорічно і включають матеріали як аудиторної, так і поза-
аудиторної роботи. 

Згідно з робочою навчальною програмою з медичної 
та біологічної фізики, освоєння дисципліни передбачає 
три основних напрями роботи студента – вивчення лек-
ційного матеріалу, опанування практичних навичок та 
умінь на практичних заняттях, а також освоєння матеріа-
лу для самостійної роботи. Збільшення за екзамінаційно-
модульною системою організації навчального процесу 
об’єму самостійної роботи студентів (СРС) (70 годин на 
рік із 150, відведених на дисципліну) обґрунтувало необ-
хідність акцентування уваги на важливості її методичного 
забезпечення. У зв’язку с цим на кафедрі створені й актив-
но продовжують удосконалюватися методичні вказівки для 
самостійної роботи студентів з кожної теми предмету. На 
допомогу студентам нами окремо видано методичні мате-
ріали для СРС, в яких розроблені завдання для опанування 
усіх розділів дисципліни, «Medical and Biological Physics. 
Methodical Guidelines for student’s self-study» (2016) [4].

Висновки. Англомовні студенти вищих навчальних 
закладів у нашій країні потребують особливої уваги з боку 
керівництва та викладачів цих закладів, оскільки такі сту-
денти мають особливі труднощі, пов’язані з язиком, соці-
альною адаптацією, з новими для них умовами життя і на-
вчання; вони не завжди мають достатній вихідний рівень 
загальноосвітньої підготовки; вони дуже слабо забезпечені 
спеціальною учбовою та науковою печатною літературою, 
виданою англійською мовою. З огляду на це, викладачі на-
шої кафедри з повагою та терпінням ставляться до осо-
бливостей поведінки та складнощів в навчанні студентів-
іноземців першого курсу, а також постійно працюють над 
забезпеченням англомовних студентів адаптованою учбо-
вою літературою теоретичного, практичного характеру, 
літературою та методичними вказівками для самостійного 
оволодіння матеріалом відповідно до навчальної програ-
ми дисципліни. 

Всі ці заходи спрямовані на підвищення якості на-
вчального процесу і авторитету університетської освіти в 
цілому в нашій країні. 
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наВчально-методичне ЗабеЗпечення Викладання біолоГії З осноВами Генетики 
на ФармаЦеВтичному Факультеті ВиЩоГо медичноГо наВчальноГо Закладу

Л. Є. Ковальчук, Н. В. Довганич, П. М. Телюк 
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»

Впровадження кредитно-трансферної системи (КМС) 
для студентів-фармацевтів заочної форми навчання орієн-
товане на активну діяльність самого студента, що вимагає 
підвищення значення самостійної роботи, творчої ініціа-
тиви та активності майбутніх клінічних провізорів [1], що 
можуть забезпечити інноваційні технології навчання, нова 
системи оцінювання [2]. 

Мета роботи – проаналізувати рівень навчально-
методичного забезпечення викладання біології з основами 
генетики для студентів заочної форми навчання з фармації 
на кафедрі медичної біології і медичної генетики Івано-
Франківського національного медичного університету 
(ІФНМУ). 

Для реалізації мети нами доповнено навчально-
методичний комплекс відповідними матеріалами та роз-
роблено нову робочу програму, яка є складовою частиною 
державного стандарту освіти та впровадження відповід-
ної системи оцінки знань студентів. При формуванні ме-
тодичних матеріалів ми врахували, що біологія з осно-
вами генетики є теоретичним підґрунтям для студентів 
фармацевтичного факультету, викладання якої базується 
на критеріях наступності та професійної спрямованості. 
На кафедрі накопичено цінний досвід щодо навчання сту-
дентів фармацевтичного факультету і продовжується по-
дальша робота з підготовки навчальних і контролюючих 
матеріалів у вигляді тестів та професійних ситуаційних 
завдань. Для доброї інформованості студентів на сайті  
ІФНМУ розміщені методичні рекомендації для практич-
них занять та самостійної роботи студентів, питання, тес-
ти, задачі, які використовуються на практичних заняттях та 
підсумковому модульному контролі. Оскільки важливою 
формою роботи студентів-заочників у міжсесійний період 
є написання ними контрольних робіт, на сайті є методич-
ні розробки із завданнями, які виносяться на конт рольну 
роботу, варіанти цих робіт, алгоритми розв’язування ти-
пових задач. 

На лекціях особливу увагу приділяємо питанням, які 
можуть стати базою для майбутньої професійної діяль-
ності. Зокрема, з цікавістю студенти сприймають лекцію 
на тему “Сучасні напрямки біотехнології у фармації. Фар-

макогенетика”. На практичних заняттях проводиться ін-
дивідуальне усне опитування за теоретичними питаннями 
на основі рекомендованої літератури, тестовий контроль, 
розв’язування ситуаційних задач за темою заняття. Проб-
лемним питанням для студентів заочної форми навчання є 
створення умов для формування та досягнення оволодін-
ня практичними навиками. При цьому ми намагаємся збе-
регти основні вимоги до практичних навиків – інтеграцію 
з професійною діяльністю, відповідність до міжнародних 
стандартів і передбачити техніку безпеки. На кафедрі для 
бажаючих студентів організовано консультації викладачів, 
які корегують самостійну позааудиторну роботу. Особли-
ве місце у підготовці майбутніх фармацевтів займає ви-
користання новітніх технологій на лекціях та практичних 
заняттях: відеофільми за тематикою практичних занять, 
ділові ігри, майстер-клас з методів генетики. Викладача-
ми кафедри створено банк зображень макро- і мікропре-
паратів з медичної паразитології, які демонструються на 
практичних заняттях на телеекранах, встановлених у на-
вчальних кімнатах. 

Висновок. Впровадження КМС у навчальний процес 
для студентів заочної форми навчання дозволяє забезпе-
чити фундаментальну підготовку клінічного провізора та 
набути практичних навичок з медичної біології з основа-
ми генетики для професійної діяльності майбутнього фар-
мацевта.
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У роботі представлено комплекс інноваційних методик для вищої медичної освіти в Україні, необхідний для інтеграції 
з Європейським освітнім простором. Ці методики стосуються як процесу навчання, так і оцінювання знань і вмінь. Метою 
запроваджуваних методик є відповідність стандартам і рекомендаціям щодо забезпечення якості в Європейському просторі 
вищої освіти (ESG) – 2015.

In the work there is presented the set of innovative methodologies for high medical education in Ukraine required for integration 
into European High Education Network. This methodologies are dealing both process of learning and assessment of knowledge and 
skills. The objective of methodologies implemented is compatibility with respect to standards and guidelines for quality assurance in 
the European Higher Education Area (ESG) – 2015.

Вступ. Розвиток медичної освіти в Україні, завдан-
ня, які ставить МОЗ України перед вищими навчальними 
медичними закладами з метою інтеграції у Європейський 
освітній простір, вимагають нового підходу до організа-
ції навчального процесу. Вирішення завдань, висвілених 
у Європейських стандартах якості вищої освіти, потребує 
не тільки нових підходів в методиці викладання предме-
тів, але й структурної перебудови навчального закладу. 
При цьому на кафедрах та у структурних підрозділах по-
винні бути забезпечені умови для впровадження нових 
методик викладання, освоєння практичних навичок та 
самостійної роботи студентів. Важливими є питання адап-
тації та максимального наближення університету у викла-
данні як окремих предметів, так і у застосуванні критеріїв 
оцінки знань студентів та роботи навчального закладу в 
цілому відповідно до аналогічних медичних університе-
тів у Європі. Інтеграція у світовий освітній простір вима-
гає як глибокого реформування процесу викладання, так 
і управління навчальним закладом. Тому в університеті в 
навчальний процес в період 2005-2015 років було запро-
ваджено цілий ряд інноваційних методик.

метою роботи є представлення комплексу інновацій-
них навчальних методик для впровадження Європейських 
стандартів якості медичної освіти в український навчаль-
ний простір [20].

основна частина. Для вдосконалення навчального про-
цесу в нашому університеті було проведено комплекс заходів: 
об’єднання теоретичних кафедр у навчально-наукові інститути 
(ННІ), а дрібних клінічних – у більш потужні, які розміщені 
на базі кількох відділень або навіть декількох лікарень.

ННІ та клінічні кафедри отримали свої бібліотеки, 
комп’ютерні, читальні, тренажерні та фантомні зали, відділи 
програмного забезпечення з введеними у штат програмістом 
та оператором, а також міні-друкарні. З’явилися умови для 
створення на базі таких модернізованих ННІ та кафедр влас-
них наукових лабораторій, які б використовувалися для покра-
щення якості наукових досліджень [14]. Як приклад, наукова 
лабораторія електронної мікроскопії, лабораторія психофізіо-

логічних досліджень, мікробіологічна лабораторія, міжкафе-
дральна науково-клінічна лабораторія. 

Розробка інноваційних методик розпочиналася із ґрун-
товного вивчення міжнародного досвіду. Так з 2005 року були 
започатковані контакти з партнерами із США – Грінвіль-
ською госпітальною системою та університетом Піденної 
Кароліни Апстейт [15]. У цьому ж році ТДМУ відвідав з 
робочим візитом ректор Віденського медичного універ-
ситету. Тоді ж розпочалася плідна співпраця та вивчення 
міжнародного досвіду у 2 американських та 4 європей-
ських Вузах, в подальшому здебільшого були викорис-
тані саме їх освітні інноваційні підходи. В період з 2006 
по 2007 роки було делеговано близько 40 викладачів на-
шого ВУЗу у Віденський медичний університет, Словаць-
кий медичний університет, у Карловий університет (1-й 
медичний факультет), у Шльонську медичну академію, 
а в університеті Південної Кароліни Апстейт (США) ви-
вчались та аналізувались програма підготовки медсестер 
згідно американських навчальних планів і дистанційна 
форма їх навчання.

Результати отриманого досвіду було опубліковано 
у 6 монографіях, у яких наші викладачі виклали світо-
вий досвід реформування міжнародної медичної освіти у 
вище перерахованих ВУЗах – під загальною назвою серії 
«Світовий простір медичної освіти» [1,2,3,4]. 

Набутий в результаті стажування досвід ліг в основу 
розроблених та адаптованих до тогочасних українських 
вимог вищої освіти інноваційних навчальних технологій, 
які пройшли широке обговорення в колективах кафедр та 
серед студентів. [1,2,3].

Після проведення у травні 2006 року всеукраїнської 
науково-методичної конференції на тему «Інтеграція укра-
їнської медичної освіти в європейський та американський 
медичний простір» була розроблена концепція розвитку 
нашого університету щодо інтеграції у світовий медичний 
освітній простір. 

І в червні цього ж року робоча група МОЗ України 
по запровадженню положень Болонської декларації у на-
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вчальний процес у вищих медичних навчальних закладах 
дозволила в умовах проведення педагогічного експери-
менту запровадити організацію навчального процесу на 
кафедрах нашого ВУЗу згідно запропонованої концепції. 

основні інновації в навчальному процесі, що дозволя-
ють наблизити українську вищу медичну освіту до євро-
пейських стандартів:

методика єдиного дня була ефективно інтегрована 
при викладанні клінічних дисциплін, де заняття розпочи-
нали з роботи студента біля ліжка хворого (збір анамнезу, 
призначення та проведення різних обстежень, встановлен-
ня діагнозу, проведення лікування, виконання маніпуляцій 
[11]. Після цього проводять до 2 годин обговорення теоре-
тичних питань та тестовий контроль знань протягом однієї 
години. Кількість тестів з кожної теми встановлює кафедра. 
Коли окремі студенти з будь-яких причин були не готові до 
заняття, то протягом навчального дня вони матимуть мож-
ливість і, більш того, будуть вимушені засвоїти матеріали. 
До цього їх буде спонукати обов’язковість відповіді на тес-
ти в кінці кожного дня занять з обов’язковим виставленням 
об’єктивної оцінки [4,7].

практично-орієнтоване навчання (Z-система) (до-
свід Віденського медичного університету). В Україні 
традиційно існує система навчального процесу, при якій 
вивчення клінічних дисциплін базується на фундаменті 
класичних теоретичних дисциплін. Студенти молодших 
курсів вивчають тільки теоретичні дисципліни. Другий та 
третій курси – це умовна межа, після якої роз починається 
вивчення клінічних дисциплін. Це так звана Н-модель на-
вчання. Основними недоліками її є:

а) до початку вивчення клінічних дисциплін студенти 
забувають значну частину теоретичного матеріалу;

б) надмір фундаментальних знань, не підкріплених 
практикою, призводить до перевантаження навчального 
процесу та слабкої практичної підготовки випускників.

При Z-моделі освіти, інноваційний навчальний підхід 
передбачає поступове введення розділів клінічних дисци-
плін вже з перших курсів навчання і може бути подана гра-
фічно у вигляді Z-моделі. При цьому зміщення акцентів з 
теорії на практику відбувається поступово [4,7]. 

Так, зокрема, при вивченні анатомії у навчальний про-
цес впроваджують викладання нормального розміщення 
органів та їх співвідношень на комп’ютерних томограмах. 
Для забезпечення належного фахового рівня викладання 
дисципліни, створили банк комп’ютерних томограм тіла 
людини на електронних та плівкових носіях, а викладачі 
анатомії пройшли стажування у відділеннях комп’ютерної 
томографії. При викладанні медичної хімії використову-
ють дані клінічних лабораторних методів обстеження; 
нормальної та патологічної фізіології – функціональних 
методів дослідження, які застосовують в клініці, тощо. 

З метою підвищення якості викладання дисциплін, 
доцільно навчальний план, як на теоретичних, так і клі-
нічних кафедрах, поділити на тематичні цикли, створив-
ши тематичні (відповідно оснащені) навчальні кімнати. 
Викладачі циклів повинні щорічно протягом 1-2 тижнів 
проходити стажування-спеціалізацію у відповідних про-
фільних відділеннях.

За такої організації навчального процесу основним 
принципом стає досягнення досконалого засвоєння студен-
том відповідного циклу. 

матрикули практичних навичок. Зміст інновацій-
ної методики полягає у введенні так званих ліній засвоєн-

ня практичних навичок. Такий підхід прийнятий у Європі 
і зокрема у Віденському медичному університеті.

Перелік та рівень засвоєння практичних навичок ви-
кладають у книзі обліку практичних навичок, яка видається 
окремо для кожного курсу і весь перелік їх є обов’язковим 
для виконання студентами, які на ньому навчаються. Без 
цього вони не будуть переводитися на наступний курс.

перший рівень – це теоретичне знання усіх етапів 
виконання практичної навички.

другий рівень передбачає, окрім знання і розуміння 
усіх етапів виконання практичної навички, хоча б одно-
разове бачення її виконання на практиці (виконання мані-
пуляції, процедури або пацієнта з відповідним захворю-
ванням тощо).

третій рівень передбачає виконання навички на му-
ляжі, фантомі чи в лабораторних умовах.

четвертий рівень вимагає проведення студентом ма-
ніпуляції (діагностичної чи лікувальної процедури, кура-
ції хворого тощо) під наглядом викладача.

п’ятий рівень виставляється за умови самостійного 
виконання студентом практичної навички.

інноваційні методики підготовки фахівця на пер-
винному рівні. З метою покращення підготовки фахів-
ців на первинному рівні реалізовано проект навчально-
практичних центрів первинної медико-санітарної допомо-
ги (НПЦПМСД). Такі центри створені з метою покращен-
ня лікувально-профілактичної роботи, підвищення якості 
підготовки спеціалістів для роботи на первинному рівні 
та впровадження новітніх інформаційних і телемедичних 
технологій [10] у навчальний процес студентів випускного 
курсу і лікарів-інтернів [5]. Всі НПЦПМСД забезпечені ін-
тернетом, аудіо-відео та мобільним телефонним зв’язком. 
Кожний пункт обладнано базовими робочими станціями 
(БРС) із комп’ютером, принтером, а також комплектом 
спеціалізованих пристроїв: електрокардіографом із GSM-
модемом, мікроскопом з відеосистемою. Для роботи із 
вищевказаним обладнанням встановлено як стандартне, 
так і спеціальне програмне забезпечення. Завдяки чому 
здійснюється дистанційна консультація з фахівцями про-
фільних клінік [6,12]. 

інноваційні методики підготовки фахівця на вто-
ринному і третинному рівнях – проект «університет-
ська лікарня». В Україні давно назріла необхідність ство-
рення університетських лікарень. 

Світова практика показує, що такі лікувально-
профілактичні заклади мають суттєві переваги перед 
звичайними лікарнями за рахунок кращої матеріально-
технічної бази та високопрофесійного кадрового складу, 
забезпечує ґрунтовну професійну підготовку студентів-
медиків та якісне надання медичної допомоги населенню. 

Європейські університетські лікарні співпрацюють з 
університетами за двома основними моделями: коопера-
ційною та інтеграційною.

Враховуючи існуючі особливості організації охорони 
здоров’я в Україні, в ТДМУ впроваджено коопераційну 
модель, тобто Тернопільська обласна клінічна комуналь-
на лікарня, яку реорганізували в університетську лікарню, 
залишається самостійним лікувально-профілактичним за-
кладом, а її відносини з університетом регулюються угода-
ми, що дозволяє максимально спростити перехід системи 
охорони здоров’я до впровадження страхової медицини в 
Україні та поліпшити рівень надання спеціалізованої ме-
дичної допомоги мешканцям краю.
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Впровадження комп’ютерних технологій. Входжен-
ня у світовий медичний освітній простір вимагає впро-
вадження в навчальний процес сучасних інформаційних 
технологій [7,9]. 

Створення спільних комп’ютерних мереж вищих 
медичних навчальних закладів – актуальний напрямок у 
світовій медичній освіті. При розробці інформаційної сис-
теми ТДМУ використана концептуальна модель мережі 
МЕФАНЕТ проекту чеських та словацьких медичних фа-
культетів та досвід провідних європейських та американ-
ських університетів. 

Така модель включає: 
- розміщення робочих програм, методичних вказівок, 

розкладів занять, графіків чергувань викладачів по кафед-
рах.

- розміщення наборів слайдів до лекції (у т.ч. з аудіо-
відеосупроводом); 

- розміщення матеріалів для підготовки до практич-
них занять; 

- база даних підсумкового тестового контролю знань 
із розсиланням центром тестування оцінок семестрових 
тестових іспитів по профілях студентів [16]; 

- база даних ліній практичних навичок із результатами 
їх складання;

- база даних складання практично-орієнтованого іспи-
ту ОСКІ із розсиланням результатів по профілях студентів;

- розсилання користувачам системи навчально-
методичної інформації з використанням профілів корис-
тувачів.

На Web-порталі створено електронну бібліотеку дже-
рел навчальної мультимедійної інформації.

Віртуальні навчальні комп’ютерні програми. Така 
інноваційна технологія є проміжною між реальним набут-
тям практичних навичок (наприклад, в лабораторії або ж 
клінічному відділенні). За основу тут взято досвід Віден-
ського медичного університету. Попит на такі програми 
значно переважає наявну пропозицію. Розробка наукови-
ми колективами університетів віртуальних тренінгових 
програм з підтримкою 3D та мультимедіа надає великі 
можливості для навчального процесу.

Впровадження соціально-етичної підготовки лі-
каря. Актуальним питанням сучасної медичної освіти є 
вироблення у майбутніх лікарів навичок спілкування. Єв-
ропейського лікаря вигідно вирізняє привітна посмішка 
та ввічлива манера спілкування. Тому було розроблено і 
впроваджено вивчення спеціальних алгоритмів комуні-
кативних навичок, дотримання яких оцінювалося під час 
складання ОСКІ. 

В сучасній і майбутній медицині різко загострюють-
ся етичні питання. Межі, що не можна переступати її па-
раметри, за якими вирішення тої чи іншої проблеми по-
стає як аморальне і неприйнятне, враховуючи релігійні, 
соціальні та моральні аспекти проблеми. Тому майбутній 
лікар повинен не просто орієнтуватися у цих питаннях, 
але й знати шляхи їх вирішення. Очевидно, що викла-
дання медичної біоетики студентам вкрай необхідне. З 
цією метою було створено кафедру «Медичної біоетики 
та деонтології».

інноваційні технології процесу оцінювання знань 
та вмінь

поточний тестовий контроль знань. В університе-
ті починаючи з 2006 року запроваджено систему дистан-
ційної освіти „Moodle”. Для поточної дистанційної тес-

тової самооцінки створено банк питань (близько 250 тес-
тів на заняття) з п’ятьма варіантами відповідей, включ-
но із ситуаційними задачами. При цьому є можливість 
формування гістограм успішності для кожного заняття. 
Для підготовки до занять розміщено робочі програми, 
методичні вказівки, матеріали підготовки до практичних 
занять і лекцій з гіперпосиланнями, презентації лекцій 
до всіх тем [5,13,17].

семестровий комплексний тестовий іспит. Одним 
із чинників, що суттєво впливають на підвищення якос-
ті знань та спонукають студентів до активної самостійної 
роботи, є незалежне та об’єктивне їх оцінювання. З цією 
метою ми запропонували проводити у кінці кожного се-
местру комплексний те стовий іспит одночасно зі всіх дис-
циплін, які вивчалися за цей період [16,17].

Підсумковий контроль проводиться у формі комплек-
сного семестрового тестового іспиту, на якому викорис-
товувалися запитання з багатьма варіантами відповідей 
(5 дистракторів) у формі бланкових тестів та наступною 
автоматизованою обробкою результатів [2,3,19]. 

Програмне забезпечення включає три головні програ-
ми: формування кафедрами банку тестових та формування 
буклетів тестових завдань та еталонів відповідей; розпіз-
навання зашифрованих відсканованих робіт студентів та 
їх оцінювання; дешифрування робіт та формування відо-
мостей та розсилка оцінок по профілях студентів.

Для аналізу валідності, складності, стабільності тес-
тових завдань було запроваджено власну унікальну мето-
дику.

об’єктивний структурований клінічний іспит 
(оскі). Практична підготовка студентів передбачає 
освоєння ними практичних навичок, що зазначені у від-
повідних матрикулах і складені відповідно до галузевих 
стандартів освіти. З метою оцінювання рівня засвоєння 
практичних навичок при закінченні вивчення дисципліни 
проводиться об’єктивний структурований клінічний іспит 
(ОСКІ) із використанням методу клінічного моделювання 
[2,18]. Для досягнення достатньої надійності працюють 
12 станцій. Максимальна кількість балів на одній станції 
складає 1 бал (0, 0,5 або 1,0), загалом  – 12 балів. При цьо-
му студент проходить по 3 станції з кожної дисципліни. 

За допомогою спеціально розробленого програмного 
модуля в системі дистанційного навчання аналізується за-
лежність складання іспиту ОСКІ з результатами складан-
ня ліній практичних навичок.

Висновки. 
1. Інтеграція у європейський простір медичної осві-

ти лежить через запровадження інноваційних методик 
(рис. 1).

2. Необхідність інтеграції у європейський простір ме-
дичної освіти викликана:

- розвитком медичної науки, впровадженням у прак-
тику нових діагностичних та лікувальних технологій, що 
потребує постійного обміну науковими ідеями, вивчення 
досвіду європейських колег із практичної реалізації тих 
чи інших методів діагностики та лікування;

- потребою сучасного лікаря в мобільності, що 
пов’язано з розширенням його можливостю ознайомлюва-
тися з європейськими лікувальними закладами, спілкуван-
ня зі своїми європейськими колегами, що є умовою підви-
щення його кваліфікації, сприйняття і освоєння нового у 
медицині й успішної реалізації отриманих знань і навичок 
на практиці.



185

література
1. Андрейчин С.М., Качор В.О. Медична освіта в Сло-

вацькій Республіці. – Тернопіль: ТДМУ, 2006. – 248 с. : іл., 
табл. – (Світ. простір мед. освіти).

2. Дворічна медсестринська освіта в США (за узагаль-
неним досвідом штату Каліфорнія). – Тернопіль: ТДМУ, 
2006. – 264 с. : іл., табл. – (Світ. простір мед. освіти).

3. Досвід Віденського медичного університету в ре-
формуванні системи освіти. Перспективи співпраці / [за 
ред. Л.Я.Ковальчука]. – Тернопіль : ТДМУ, 2006. – 290 с. : 
іл., табл. – (Світ. простір мед. освіти).

4. Ковальчук Л.Я. Впровадження нової методики на-
вчального процесу в Тернопільському державному медич-
ному університеті імені І.Я. Горбачевського / Л.Я. Коваль-
чук // Медична освіта. – 2007. – С. 16 – 20. 

5. Ковальчук Л.Я. Об’єктивізація системи оцінювання 
знань студентів у Тернопільському державному медично-
му університеті імені І.Я. Горбачевського / Л.Я. Коваль-
чук, В.П. Марценюк, П.Р. Сельський // Науковий журнал 
МОЗ України. – 2012. – № 2.

6. Ковальчук Л.Я. Обґрунтування використання ін-
формаційних технологій для підготовки лікарів сімей-
ної медицини та покращення якості медичної допомоги 
на первинному рівні / Л.Я. Ковальчук, В.П. Марценюк, 
П.Р. Сельський // Клиническая информатика и Телемеди-
цина. – 2012. – Т. 8 – Вып. 9. – С. 141–145. 

Рис. 1. Структура інноваційних методик, впроваджених в ТДМУ з метою інтеграції у європейський простір медич-
ної освіти. Штрихом вказано методики, пов’язані з науковою та лікувальною діяльністю.

 

Інноваційні методики з метою 
інтеграції в європейський простір 

медичної освіти 

Методика «єдиного дня» 

Z-модель 

Матрикули практичних 
навичок 

Навчання на основі 
інформаційно-
комп’ютерних технологій 
(e-Learning) 

Підготовка на 
первинному рівні - 
НПЦПМСД 

Підготовка на 
вторинному і третинному 
рівнях – Університетська 
лікарня 

Соціально-етичні 
аспекти – комунікативні 
навики 

Поточний тестовий 
контроль 

Підсумковий тестовий 
контроль 

ОСКІ 

Інформаційне 
середовище підтримки 
університетських 
наукових досліджень 

Медична інформаційна 
система клінічної роботи 

Інформаційна система 
наукових форумів 

Інформаційна система 
наукових публікацій 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Процес навчання 

Процес оцінювання знань і вмінь 

7. Ковальчук Л.Я. Впровадження новітніх методик і 
систем навчального процесу в Тернопільському держав-
ному медичному університеті імені І.Я. Горбачевсько-
го  / Л.Я. Ковальчук // Медична освіта. – 2009. – № 2. – 
С.  10–14.

8. Ковальчук Л.Я. Концептуальні підходи до інте-
грованого середовища оцінки знань у медичний освіті  / 
Л.Я.Ковальчук, В.П.Марценюк, А.В.Семенець // Кли-
ническая информатика и телемедицина. – 2008. – Т. 4, 
Вып. 5. – C. 71–77.

9. Ковальчук. Л.Я. Результати реалізації новітніх ме-
тодик навчального процесу в Тернопільському державно-
му медичному університеті імені І.Я. Горбачевського та 
плани на майбутнє / Л.Я. Ковальчук. // Медична освіта. – 
2012. № 2. – С. 11–17.

10. Ковальчук О.Л. США: організаційне, програм-
не та апаратне забезпечення Медична / О.Л. Ковальчук, 
В.П. Марценюк, А.А. Лепявко // Інформатика та інжене-
рія. – 2009. – № 2. – С. 22–31. 

11. Ковальчук О.Л. Фахова підготовка студентів з 
курсу урології в умовах кредитно-модульної системи / 
О.Л. Ковальчук, В.В. Твердохліб, А.І. Мисак, С.О. Несте-
рук // Медична освіта. – 2014. – №1. – С. 29–31.

12. Марценюк В.П. Обґрунтування ефективності 
інформаційних та телемедичних технологій для покра-
щення якості медичної допомоги сільському населенню /  



186

В.П. Марценюк, П.Р. Сельський // Медична інформатика 
та інженерія. – 2012. – № 4. – С. 19–23.

13. Марценюк В.П. Інформаційна система управління 
якістю підготовки фахівців у вищій медичній освіті: мо-
нографія / В.П.Марценюк, П.Р.Сельський. – Тернопіль: 
ТДМУ, 2015. – 312 с. 

14. Наконечний О.Г., Марценюк В.П., Андрущак І.Є. 
Інформаційні технології прийняття рішень, оптимізації та 
керування в системних медичних дослідженнях: Моногра-
фія – Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2014. – 366 с. 

15. Медсестринська освіта в Університеті Південної 
Кароліни Апстейт (США); За ред. Л.Я. Ковальчука. – Тер-
нопіль : Укрмедкнига : ТДМУ, 2006. – 397 с. : іл., табл. – 
(Світ. простір мед. освіти). 

16. Сельський П.Р. Обґрунтування доцільності комп-
лексного семестрового тестового іспиту для незалежного 
оцінювання знань студентів-медиків / П.Р. Сельський // 

Матеріали конференції “Здобутки клінічної та експери-
ментальної медицини” – Тернопіль. – 2013.

17. The quality of in-house medical school examination / 
R.F. Jozefowicz, B.M. Koeppen, S. Case, R. Galbraith [at 
al.] // Acad. Med. – 2002. – Vol. 77, № 2. – P. 156-161. 

18. Grubnik V.V. Essential surgery / навчальний посібник 
англійською мовою IV рівень акредитації / V.V. Grubnik, 
O.L. Kovalchuk, A.V. Malynovskyy, O.V. Grubnik . – Ternopil: 
TSMU, “Ukrmedknyha”, 2010. – 544 с.

19. United States Medical Licensing Examination [Елек-
тронний ресурс] / Режим доступу до сайту : http://www.
usmle.org

20. Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якос-
ті в Європейському просторі вищої освіти (ESG) [Елект-
ронний ресурс] / Режим доступу до сайту: http://www.
enqa.eu/wp-content/uploads/2015/11/ESG_2015.pdf

УДК: 378.14:616-08-039.76(477.84)
перспектиВи підГотоВки бакалаВріВ іЗ ФіЗичної реабілітаЦії  

у ВиЩиХ наВчальниХ ЗакладаХ україни В контексті інтеГраЦії  
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ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»

PROSPECTS FOR bACHELORS OF PHYSICAL REHAbILITATION OF HIGHER EDUCATION UkRAINE 
IN THE CONTExT INTEGRATION INTO THE EUROPEAN EDUCATIONAL SPACE

D. Kozak, V. Shafransky, V. Koval, N. Davybida, V. Bondarchuk
I. Horbachevsky Ternopil State Medical University

Сучасні захворювання можуть бути причиною тимчасової і стійкої втрати працездатності. Реабілітація є одним із най-
важливіших напрямків у системі охорони суспільного здоров’я і включає державні, соціально-економічні, психологічні, ме-
дичні, професійні, педагогічні та інші заходи, спрямовані на попередження захворювань, та повернення хворих й інвалідів у 
суспільство і до суспільно-корисної праці. Ефективність лікування значною мірою визначається узгодженістю всіх ланцюгів 
реабілітаційних заходів, які беруть участь у реалізації відновного лікування. 

Rehabilitation is one of the most important trends in health and social care including state, social-economic, psychological, medical, 
professional, educational and other measures which prevents diseases as the result of temporary and permanent disability and returning 
sick and disabled (adults and children) into society and socially useful work. Their effectiveness is largely determined by the coherence 
of chains – chains that are involved in the implementation of appropriate measures.

Вступ. В Україні, як і в усьому світі, важливе зна-
чення приділяють реабілітаційному напрямку лікування, 
що спрямоване на максимально можливе відновлення 
здоров’я і працездатності хворих осіб, повернення їх у 
суспільство, до суспільно корисної діяльності, на первин-
ну та вторинну профілактику захворювань, а також по-
передження травматизму, прискорення відновлення після 
інтенсивних тренувань та змагань у спорті.

Реабілітація це допомога хворому в досягненні макси-
мальної фізичної, психічної та економічної повноцінності, 
на яку він може бути здатний у межах наявного у нього за-
хворювання. Фізична реабілітація є одним із пріоритетних 
напрямків розвитку охорони здоров’я в світі. Для ство-
рення єдиної служби реабілітації необхідно нормативно-
правове забезпечення із затвердженням положення про 
лікаря-«реабілітолога»та системою підготовки «реабіліто-
логів» профільними кафедрами медичних вузів. До робо-
ти повинні допускатись лікарі, психологи, бакалаври, та 

інші спеціалісти, які володіють методикою реабілітацій-
ного лікування.

В державі відсутня система підготовки спеціалістів 
з фізичної реабілітації з вищою медичною освітою, котрі 
могли б надати кваліфіковану медичну допомогу хворим 
для досягнення ними максимальної фізичної повноцін-
ності. Сьогодні окремі функції з фізичної реабілітації ви-
конують лікарі-фізіотерапевти та лікарі з лікувальної фіз-
культури. За сучасним вимогам дляспеціалістів з фізичної 
реабілітації відповідно «Рішення робочої наради коорди-
наційної групи та голів, заступників голів робочих груп 
для забезпечення формування пропозицій до переліку 
спеціалізацій та розробки стандартів вищої освіти за спе-
ціальностями галузі знань «Охорона здоров’я» (м. Київ, 
26 січня 2016 року) розробляється стандарт вищої освіти 
для освітньо-кваліфікаційного рівня – бакалавр з фізичної 
реабілітації, магістр – фізичний терапевт та магістр – ер-
готерапевт (ступінь, що присвоюється), віднесених до га-
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лузі знань – 22 Охорона здоров’я, за спеціальністю – 227 
Фізична реабілітація.

основна частина. Кафедра фізичної реабілітації, 
здоров’я людини та фізичного виховання Тернопільського 
державного медичного університету імені І.Я. Горбачев-
ського є випусковою кафедрою у підготовці даних фахів-
ців з фізичної реабілітації.

Колективом кафедри підготовлено базу навчально-
методичних матеріалів та робочих програм, оптимізовано 
викладання ряду дисциплін, таких як: основи фізичної ре-
абілітації, масаж загальний, самомасаж, реабілітаційний 
масаж, теорія і методика фізичного виховання, фізичне ви-
ховання, основи здорового способу життя, загальна теорія 
здоров’я, теорія і методика оздоровчо-рекреаційної рухо-
вої активності, основи здорового способу життя, фізична 
реабілітація при захворюваннях опорно-рухового апарату, 
фізична реабілітація при хірургічних захворюваннях, про-
фесійна майстерність (за професійним спрямуванням) та 
інш. (всього 25 дисциплін), а також розроблено навчальну 
програму та щоденник практики для студентів 4 курсу за 
напрямом підготовки «Здоров’я людини», які отримують 
знання, вміння та навики під час проходження практики за 
профілем майбутньої професії.

Дисципліни, що вивчаються на кафедрі фізичної реа-
білітації, здоров’я людини та фізичного виховання інтегру-
ються з вивченням студентами філософії, біології, фізіоло-
гії, анатомії людини, гігієни, лікувальної фізичної культури, 
основ здорового способу життя, забезпечують послідов-
ність та взаємозв’язок зі спортивною медициною, лікуваль-
ним контролем, фізичною реабілітацією, що передбачає ін-
теграцію викладання з цими дисциплінами та формування 
умінь застосовувати знання з даних дисциплін в процесі 
подальшого навчання й у професійній діяльності.

Необхідність оновлення освітньо-професійної про-
грами підготовки бакалаврів за напрямом підготовки 
«Здоров’я людини» диктується певною невідповідністю 
між змістом підготовки і об’єктивно існуючими та перс-
пективними (виникаючими) професійними завданнями та 
обов’язками з підготовки фізичного «реабілітолога».

Кваліфікацію фізичного «реабілітолога» у вищих на-
вчальних закладах на освітньому рівні магістр студент на-
буває по закінченню п’яти років безперервного навчання, 
або з перервою, на протязі якої він працює на посаді ін-
структора або методиста ЛФК, масажиста після чотирьох 
років навчання (рівень бакалавр). Це відповідає ступінчас-
тій формі професійної підготовки, яка передбачена цільо-
вою програмою, що базується на системно-структурному 
підході до процесу освіти. Тому кафедрою фізичної реа-
білітації, здоров’я людини та фізичного виховання пла-
нується підготовка допроведення ліцензування магістра з 
фізичної реабілітації.

Магістерська підготовка у порівнянні з бакалаврською 
підготовкою включає більш індивідуалізовані форми на-
вчання. Розвиток особистості майбутнього магістранта 
характеризується становленням професійної спрямова-
ності, формуванням почуття обов’язку і відповідальності 
за успіх професійної діяльності, прагненням досягти ви-
соких результатів у галузі своєї майбутньої професійної 
діяльності, спрямованістю на формування найголовніших 
професійних якостей, готовність до майбутньої професій-
ної діяльності. 

Навчальний план передбачає вивчення комплексу 
навчально-наукових дисциплін, які дозволяють магіст-

ру після його оволодіння повною мірою виконувати свої 
професійні та педагогічні функції. Умовно їх можна 
об’єднати у три основні цикли: гуманітарні і соціально-
економічні(20 % від обсягу годин навчального плану магі-
стратури); природничо-наукові (25-30 % від обсягу годин 
навчального плану магістратури), професійно-практичні 
(50-55 % від обсягу годин навчального плану магістрату-
ри) [6, с.11]. 

На даний час кафедрою фізичної реабілітації, здоров’я 
людини та фізичного виховання проводиться підготовка 
бакалаврів за напрямом «Здоров’я людини», де основна 
увага спрямована на організацію навчального процесу, що 
здійснюється як за кредитно-модульною системою від-
повідно до вимог Болонського процесу (4 курс) так і за 
стрічковою системою (1-3 курси). Це спонукає студентів 
до систематичної роботи (як на аудиторних заняттях, так і 
самостійно) на протязі всього навчального року.

Одним з основних завдань кафедри є підвищення рів-
ня якості викладання дисциплін студентам відповідно до 
навчального плану.

Практичні заняття з дисциплін які проводяться на ка-
федрі фізичної реабілітації, здоров’я людини та фізичного 
виховання відповідають тематиці практичних занять та 
призначенню відповідних засобів фізичної реабілітації. 

Поточний контроль і засвоєння тем контролюється 
на практичних заняттях відповідно до конкретних цілей. 
Практичні заняття з дисциплін, які викладаються на ка-
федрі передбачають опанування студентами навиків щодо 
визначення здорового способу життя. 

Рівень підготовки студентів оцінюється за резуль-
татами роботи, володіння практичними навичками, 
розв’язування ситуаційних завдань, вирішення тестових 
завдань на паперових носіях або в комп’ютерному класі. 
Підсумковий контроль засвоєння модуля здійснюється по 
його завершенню на підсумковому контрольному занятті.

Самостійна робота студента – одна з організаційних 
форм навчання, що регламентується робочим навчальним 
планом і виконується студентом самостійно поза межами 
аудиторних занять. Можливими видами самостійної робо-
ти студентів є підготовка до практичного заняття із засто-
суванням методичних вказівок, розроблених викладачами 
кафедри, опрацювання додаткової літератури, створення 
алгоритмів, структурно-логічних схем, написання рефера-
тів, анотацій, доповідей для виступу з повідомленнями на 
практичних заняттях.

Оцінка успішності студента з дисциплін є рейтинго-
вою і виставляється за багатобальною шкалою з урахуван-
ням оцінок засвоєння окремих модулів.

Тематичні плани практичних занять та СРС забез-
печують реалізацію у навчальному процесі всіх тем, які 
входять до складу змістових модулів. Практичні занят-
тя проводять на теоретичних базах кафедри. Тривалість 
практичних занять для 1–3 курсів – 2години, а для студен-
тів 4 курсу – 6 годин. 

Основна увага у навчанні бакалавра за напрямом під-
готовки «Здоров’я людини» повинна акцентуватися на 
вивченні спеціальних дисциплін, ґрунтовні знання з яких 
будуть міцним фундаментом для переходу на якісно новий 
рівень магістра з фізичної реабілітації. 

В лекційних курсах дисциплін, що викладаються на 
кафедрі фізичної реабілітації, здоров’я людини та фізич-
ного виховання значна увага приділяється питанням клі-
нічних симптомів і синдромів захворювань і пошкоджень 
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внутрішніх органів та інших органів і систем при хірур-
гічних втручаннях, при захворюваннях опорно-рухового 
апарату, розкривається роль ЛФК, масажу, фізичних фак-
торів у комплексної реабілітації хворих, та механізмам 
лікувальної дії фізичних вправ і масажу на організм осіб, 
які займаються ЛФК, обґрунтуванню особливості мето-
дики лікувальної гімнастики, масажу та фізіопроцедур у 
залежності від характеру перебігу захворювання, періоду 
або стадії захворювання чи пошкодження, рухового режи-
му та загального стану хворого. 

Протягом навчання студентам-бакалаврам доцільно 
було б ґрунтовніше вдосконалити знання з теоретичних 
аспектів фізичної реабілітації, основ мануальної корекції, 
психопрофілактики та психокорекції, фітотерапії, дієтоте-
рапії, основ протезування, сучасних засобів відновлення у 
спорті, та проводити науково-дослідну роботу, яка знахо-
дить відображення у подальшому навчанні у магістратурі 
[6, с.28]. 

Науково-дослідна робота студентів, крім методів ме-
дичного контролю, повинна спрямовуватися на сучасні бі-
охімічні, біофізичні методики визначення функціонально-
го стану організму при впливі різних методів і засобів фі-
зичної реабілітації. Практична підготовка є обов’язковим 
компонентом освітньо-професійної програми підготовки 
бакалавра та має на меті набуття та закріплення студен-
том вмінь та знань з вирішення професійних і соціально-
професійних завдань. Практична підготовка та її обсяг 
спрямовується на визначений перелік знань, умінь і нави-
чок, набутими бакалаврами під час навчання та вдоскона-
люється в період проходження практики за професійним 
спрямуванням.

Висновок. Для забезпечення якісної підготовки ба-
калаврів за напрямом підготовки «Здоров’я людини» з 
фізичної реабілітації за різними напрямками (наукові, до-
слідницькі, професійні, кар’єрні) потрібна відповідна нор-
мативна база, покращення фінансування освіти в Украї-
ні, наукове та методичне забезпечення, професорсько-

викладацький склад кафедр, матеріальна база вищих на-
вчальних закладів та ін.
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роль Викладача В ЗабеЗпеченні якості Заочної Форми наВчання

Г. Р. Козир, М. М. Васенда, Н. М. Белей, І. Р. Міц, І. І. Бердей, О. О. Покотило 
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»

Вища освіта в Україні впродовж останнього десятиліт-
тя знаходиться у стані безперервного вдосконалення і мо-
дернізації. Рушійними силами процесів, що відбуваються 
у вищій  школі, є її прагнення до оновлення та прагнення 
увійти до загальноєвропейського освітнього простору.

Сучасна система підготовки провізора спрямована на 
підготовку не  лише добре освіченого та обізнаного фа-
хівця, але і на формування навичок до самоосвіти, само-
вдосконалення, можливості творчо вирішувати практичні 
проблеми, здатності знаходити шляхи в обставинах, що 
швидко змінюються, оперативно приймати рішення.

В цьому аспекті особливим є підхід до викладання дис-
циплін для студентів заочної форми навчання. Специфічні 
особливості викладання особливо відчутні у групах, де навча-
ються студенти з базовою фармацевтичною освітою, які вже 
працюють в аптечних закладах, мають достатній професійний 
досвід і потребують чітких алгоритмів вирішення проблем, з 
якими вони стикаються у повсякденному житті фармацевта.

У зв’язку з цим особлива увага приділяється якості 
підготовки науково педагогічних кадрів, як професіоналів 
своєї справи та особистостей.

Викладач вчить студентів логічно мислити, аргумен-
тувати свою думку, відстоювати власну точку зору. Він 
здатний виявляти творчий потенціал студента, повинен 
вміти перевести його із пасивного отримувача знань в 
активного їх творця, який вміє формулювати проблему, 
знаходити шляхи її вирішення та аналізувати отриманий 
результат. Тобто, успіх висококваліфікованого викладача 
залежить від професійно-особистісної компетентності, 
яка передбачає формування моделей поведінки, комуні-
каційних каналів, мотивації студентів та залагодження 
конфліктів.

Велика щільність інформаційних потоків змушує 
працівників кафедри задіювати всі способи сприйняття 
студентами інформації, зокрема зорове сприйняття. Це ві-
дображається в мультимедійних презентаціях лекцій, які 
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дозволяють найбільш детально представити матеріал, а 
також включають фото та відео матеріали. 

Крім високого професіоналізму та педагогічної май-
стерності викладач повинен мати базові знання в галузі 
сучасних технологій та інформатики, вміти використо-
вувати програмні засоби і володіти навичками роботи в 
комп’ютерних мережах; збирати та систематизувати ін-
формацію отриману з сучасного інформаційного просто-
ру; вміти використовувати її для наукової та педагогічної 
діяльності.

Високі вимоги до викладачів, подекуди нерівномірне 
педагогічне навантаження, відповідальність за підготов-
ку майбутніх фахівців, потреба в постійній самоосвіті та 
участь у науково-дослідній роботі ведуть до постійної стре-
сованості працівників кафедр вищих навчальних закладів.

Психологічно комфортний мікроклімат в колективі, на 
нашу думку, є важливим фактором впливу на результатив-
ність роботи викладачів, сприяє збереженню професійно-
го здоров’я фахівців та адаптацію молодих співробітників 
до умов праці.

УДК 378.016:616.9:37.046-021.64:37.091:004
Використання аВтоматиЗоВаної системи упраВління В додипломніЙ підГотоВЦі 

маЙбутніХ лікаріВ на каФедрі інФекЦіЙниХ ХВороб

В. М. Козько, Д. В. Кацапов, А. В. Бондаренко, Г. І. Граділь, Н. Ф. Меркулова, Г. О. Соломенник,  
О. І. Могиленець, О. М. Винокурова, В. Г. Ткаченко

Харківський національний медичний університет

USAGE OF AUTOMATIzED MANAGEMENT SYSTEM IN ANDERGRADUATE EDUCATION OF FUTURE 
PHISICIANS ON DEPARTMENT OF INFECTIOUS DISEASES

V. M. Kozko, D. V. Katsapov, A. V. Bondarenko, G. I. Gradil, N. F. Merkulova, G. O. Solomennyk, O. I. Mohylenets, 
O. M. Vinokurova, V. G. Tkachenko
Kharkiv National Medical University

Проаналізовано переваги використання автоматизованої системи управління (АСУ) при підготовці майбутніх лікарів на ка-
федрі інфекційних хвороб та її можливості. Обґрунтовано ефективність використання АСУ, розглянуто перспективи розвитку.

Advantages of automatized management system (AMS) usage was analysed in undergraduate education of future physicians on 
the department of infectious diseases and its possibility. Efficiency of the use of AMS was substantiated, the prospects of development 
were considered.

Вступ. Інформатизація вищої освіти в Україні є одним 
із пріоритетних напрямів реформування, що відображено 
у новій редакції Закону України “Про вищу освіту” та низ-
ці законодавчих актів, які регулюють її розвиток [1].

Особливої актуальності набуває проблема розробки 
сучасної структури управління ВНЗ, підвищення її інно-
ваційності та ефективності з огляду залучення нашої дер-
жави до Європейських інтеграційних процесів, зокрема, 
до формування єдиного інформаційного простору. По-
ряд з цим, сучасному стану вищої медичної освіти при-
таманні певні протиріччя між прагненням до створення 
в Україні сучасної системи підготовки лікарів, розвитку 
програм академічної мобільності, та традиційними моде-
лями управління навчальним процесом, низьким рівнем 
застосування інноваційних технологій в управлінні ним, 
зростає потреба у ефективному керуванні, консультуванні 
і контролю підготовки студентів.

За результатами аналізу існуючих форм управління за 
даними світової та вітчизняної літератури основні функції 
управління – перспективне і поточне планування; органі-
зація і регулювання; мотивація і координування; контроль 
і облік [2]. Встановлено, що використання АСУ в органі-
зації та плануванні діяльності ВНЗ має переваги, а саме: 
підвищення ефективності навчального процесу; можли-
вість управління з використанням результатів попередньої 
діяльності; прийняття більш ефективних управлінських 
рішень; підвищення об’єктивності в оцінці діяльності 
викла дачів та студентів; забезпечення можливості прий-
няття виважених рішень щодо підвищення результатив-

ності навчання; забезпечення оперативного доступу до 
інформації економія матеріальних і людських ресурсів; 
скорочення обсягу рутинної роботи [3].

основна частина. В ХНМУ впроваджено автома-
тизовану систему управління на базі програмного про-
дукту АСУ НЗ. Основними перевагами запропонованої 
моделі організації навчального процесу є запроваджен-
ня електрон них форм документообігу між деканатами, 
навчально-методичним відділом та кафедрами, форму-
вання розкладу, розподіл та контроль виконання педаго-
гічного навантаження. Головним ресурсом для викладача 
є електронний журнал успішності, який заповнюється на 
кафедрі безпосередньо після заняття і є еквівалентом па-
перового. Він дозволяє вносити результати академічної 
успішності, оперативно відстежувати пропуски занять 
студентами та їх відпрацювання. Крім того, журнал стає 
доступним для контролю в режимі реального часу, що 
сприяє покращенню поточного контролю успішності – за-
безпечення доступу до зазначеної бази даних керівництву 
університету, співробітникам деканату, професорсько-
викладацького складу кафедр за персональним авторизо-
ваним доступом. Автоматизовано також розрахунок кіль-
кості балів, що виключає можливість технічних помилок 
та дозволяє відстежувати рейтинг студента. Система також 
передбачає планування та перегляд розкладу академічної 
групи, викладача, окремого студента та навантаження ау-
диторії. Доступними є робочий план спеціальності, групи 
або студента; списки студентів за групами та факультета-
ми. Користувач також має змогу переглянути статистику 
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відвідування окремої групи за місяць чи семестр. Є змога 
перевірки виконання педагогічного навантаження викла-
дача за семестр та рік. Таким чином, це дає викладачу 
досить потужні можливості керування навчальним про-
цесом.

Додатковою перевагою системи є можливість синхро-
нізації розкладу для студентів та викладачів через додаток 
МКР для Android на мобільних пристроях.

Неможливо не відзначити, що в умовах дистанцій-
ного розташування кафедри інфекційних хвороб на базі 
лікувально-профілактичного закладу прискорення обміну 
інформацією із деканатами через мережу Інтернет дозво-
лило інтенсифікувати організацію навчального процесу.

Узагальнені результати навчальної діяльності за ра-
хунок утворення авторизованого доступу різного рівня, 
дозволяють керівництву університету, факультету, викла-
дачам та студентам мати доступ до результатів навчальної 
активності, проводити оперативне корегування та конт-
роль на різних етапах навчального процесу.

Таким чином, результати використання інформа-
ційного забезпечення управління навчальним проце-
сом свідчать про доцільність використання сучасних 
інформаційно-комунікаційних технологій в навчальному 
процесі, формування стійкої потреби колективу в отри-
манні управлінської інформації, діагностичних матеріа-
лів, що забезпечують психолого-педагогічний супровід та 
управління. Серед перспектив розвитку треба наголосити 
на необхідності публічного доступу до узагальнених ре-
зультатів навчання та відвідування студентами, що мало 
б виховне значення, особливо для іноземних студентів, 

батьки яких зазвичай позбавлені можливості відслідкову-
вати успіхи або недоліки дітей у навчанні.

Висновки.
1. Автоматизована система управління АСУ НЗ є ефек-

тивним засобом, який дозволяє контролювати і корегувати 
підготовку майбутніх лікарів на різному рівні, забезпечує 
психолого-педагогічний супровід, оперативний доступ та 
обмін інформацією між кафедрою та іншими підрозділа-
ми, що збільшує ефективність керівництва навчальними 
процесом.

2. Перспективним виховним заходом може бути за-
безпечення оприлюднення узагальненої частини рейтин-
гової інформації за результатами навчальної активності 
студентів на офіційному сайті ХНМУ з метою збільшення 
мотивації та вільного доступу студентів та їх батьків до 
результатів навчальної діяльності.

література
1. Наказ МОЗ України від 12.09.2008 № 522/51 Про 

затвердження Концепції розвитку вищої медичної освіти в 
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2. Sawsen, Lakhal The AACSB Assurance of Learning 
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Lakhal, Serge Sevigny // The International Journal of 
Management Education. – 2015. – Vol. 13. – P. 1–10.

3. Кадемія М.Ю. Використання інтерактивних тех-
нологій навчання [Текст] / М.Ю. Кадемія // Теорія і прак-
тика управління соціальними системами. – 2013. – №3. – 
С. 125–132.

сучасні Форми самостіЙної роботи іноЗемниХ анГломоВниХ студентіВ  
на каФедрі дитячиХ інФекЦіЙниХ ХВороб

О. В. Конакова, О. В. Усачова, Є. А. Сіліна, Т. М. Пахольчук, О. А. Дралова
Запорізький державний медичний університет

Вступ. Педагогічні технології Європейської кредитно-
трансферної системи (ECTS)віддають перевагу активним 
методам навчання, підготовці студентів за індивідуальни-
ми планами, збільшенню частки самостійної роботи сту-
дентів під контролем викладача [1].

Мета роботи: проаналізувати можливість використан-
ня сучасних технологій організації самостійної роботи іно-
земних студентів на кафедрі дитячих інфекційних хвороб.

Основна частина. Студенти, які зацікавлені в отрима-
ні якісної освіти, використовують сучасні технічні засо-
би при самостійній підготовці (комп’ютерні технології, 
Інтернет, візуальні та дистанційні форми отримання ін-
формації) [2].Але більшість іноземних студентів не мають 
навичок для самостійного навчання. Саме викладачі ви-
щої школи повинні цілеспрямовано проводити роботу зі 
студентами по виробленню навичок працювати з літерату-
рою, а також широко використовувати статистичні мате-
ріали, наукову медичну інформацію, періодичні видання, 
сучасні електронні, мультимедійні засоби, глобальні та 
локальні мережі навчання.

Одним з ефективних, на наш погляд, методів, є рольові 
ігри. Рольова гра має як навчальний, так і контролюючий 
аспекти. Проведення рольової гри може відбуватися також 
і з застосуванням комп’ютерних технологій. Одночасне 

використання банку фото та відео зображень допомагає 
демонструвати різні варіанти розвитку клінічних ситуацій, 
що сприяє більш міцному засвоєнню навчального матері-
алу. Важливо, що викладач протягом гри має можливість 
оцінити не відповіді на запитання, а дії кожного студента, 
що досить виразно імітують реальну ситуацію.

Для самостійної роботи з іноземними студентами не-
обхідно ширше використовувати мультимедійні програми, 
компакт-диски та відеофільми для забезпечення наочності 
при відсутності тематичних хворих. Саме сьогодні наро-
джуються нові схеми розуміння і засвоєння знань, менш 
зв’язані зі словом, більш - із зоровим, тактильним рядом, 
формою, образом. Вважаємо, що одним з важливих ресур-
сів у вивченні дитячих інфекційних захворювань є розви-
ток якісних, інтуїтивних, образних уявлень шляхом вико-
ристання «наочно-комп’ютерних підходів». Отже, складні 
клінічні завдання спонукають до самостійного пошуку 
інформації, розвивають творчі та когнітивні здібності сту-
дентів.

Висновки: Використання методів рольових ігор, 
впровадження комп’ютерних технологій, таких як: фото-, 
відео задачі, є важливими елементами самостійної роботи 
при викладанні дитячих інфекційних захворювань інозем-
ним студентам, що навчаються англійською мовою.
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орГаніЗаЦія самостіЙної роботи студентіВ ФармаЦеВтичниХ ФакультетіВ  
З ФармаЦеВтичної ботаніки

В. Г. Корнієвська, Ю. І. Корнієвський, С. В. Панченко
Запорізький державний медичний університет

Вступ. Запровадження європейських стандартів осві-
ти не повинно здійснюватися механічно, так як Болон-
ський процес є не тільки шляхом модернізації освіти, а та-
кож дає можливість презентувати освіту України, зберегти 
кращі методи викладання та освітянські традиції [1–3].

Якість підготовки майбутніх спеціалістів, з урахуван-
ням специфіки діяльності, значною мірою залежить від 
організації самостійної роботи, форм, методів і контролю 
за її ефективністю.

Самостійна робота студентів (СРС) є невід’ємною 
частиною навчального процесу та способом вивчення на-
вчального матеріалу [5].

В умовах включення України до Болонського освітньо-
го процесу постає питання організації та контролю само-
стійної роботи студентів у вищих навчальних закладах [4].

основна частина. Згідно «Типової програми з фар-
мацевтичної ботаніки» навчальний час, відведений для 
СРС, має бути в межах 1/3–2/3 від загального обсягу на-
вчального часу студента. Кількість годин, відведених для 
СРС, залежить від спеціальності, форми та терміну на-
вчання: наприклад спеціальність 7.12020101 «Фармація», 
денна форма навчання, термін 5 років СРС становить 
142 години: в тому числі модуль 1 «Анатомія рослин» – 
76 годин, модуль 2 «Систематика рослин» – 66 години; 
спеціальність 7.12020104 «ТКПЗ» – в тому числі модуль 1 
«Cистематика рослин» – 69 годин, модуль 2 «Анатомія 
рослин» – 24 години.

Викладачами фармацевтичної ботаніки розроблені 
зміни та доповнення до «Типової програми з фармацев-
тичної ботаніки» для студентів заочної форми навчання у 
відповідності від спеціальності та термінів навчання.

Організація самостійної пізнавальної діяльності сту-
дентів повинна ґрунтуватися на основних принципах ор-
ганізації навчання з урахуванням специфіки самостійної 
роботи.

1. Принцип навчально-пізнавальної діяльності. Само-
стійне навчання студентів, як і навчання взагалі, повинно 
будуватися, на мотиваційній орієнтованості і спрямова-
ності діяльності особистості. 

2. Принцип науковості навчання. Застосування цього 
принципу зобов’язує викладача удосконалювати методику 
навчання.

3. Принципи наочності навчання.
4. Принцип системності. Для забезпечення систем-

ності вивчення дисципліни, необхідно:
- узгоджувати різні види навчальних занять із дисци-

пліни – лекційний матеріал повинний бути узгодженим за 
часом і темами лабораторних занять;

- передбачати СРС і своєчасний контроль за засвоєн-
ням студентами знань та навичок;

- використовувати міжпредметні зв’язки, зберігаючи 
при цьому єдність визначень та термінології.

5. Принцип зв’язку з практичною діяльністю у про-
фесійному майбутньому.

Викладачами фармацевтичної ботаніки у відповіднос-
ті до змін і доповнень до типової програми, спеціальнос-
тей, форми і терміну навчання були розроблені навчальні 
та навчально-методичні посібники з урахуванням мате-
ріалу, винесеного на самостійне вивчення, які викорис-
товуються студентами фармацевтичних факультетів для 
підготовки до лабораторних занять, складання модулю та 
підготовки до ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок-1 
Фармація».

Перелік навчальних посібників, що рекомендовані 
МОН:

1. Ю. І. Корнієвський, О. І. Панасенко, В. Г. Корнієв-
ська та ін. Зелена аптека. Навчальний посібник Рекомен-
довано МОН України лист від 03.05.2012 №1/11-6152. / 
Запоріжжя: Вид-во ЗДМУ, 2012. – 642 с.

2. Ю.І. Корнієвський, В.Г. Корнієвська, П.Ю.Шкро-
ботько. Анатомія рослин. Модуль 1. Практикум для студен-
тів денної та заочної форми навчання спеціальності «Фар-
мація» та «ТКПЗ». Рекомендовано МОН України лист від 
27.11.2012 №23-01-25/308. Запоріжжя: ЗДМУ, 2013. – 88 с. 

3. Ю.І. Корнієвський, В.Г. Корнієвська Фітотоксиколо-
гія. Навчальний посібник для студентів денної та заочної 
форми навчання спеціальності «Фармація» та «ТКПЗ». 
Рекомендовано МОН України лист від 27.11.2012 №23-01-
25/312. Запоріжжя: ЗДМУ, 2013. – 178 с. 

4. Ю.М.Колесник, Ю.І.Корнієвський, О.І.Панасенко. 
Ліки Хортиці. Навчально-методичний посібник. Рекомен-
довано МОН України лист від 27.11.2012 №23-01-25/305- / 
Запоріжжя: Вид-во ЗДМУ, 2013. – 556 с.

5. Ю. І. Корнієвський, В Г. Корнієвська, П.Ю.Шкро-
ботько Фармацевтична ботаніка. Навчально-польова прак-
тика (Навчально-методичний посібник для студентів спе-
ціальності «Фармація» та «ТКПЗ». Рекомендовано МОН 
України, лист від 27.11.2012 №23-01-25/311- / Запоріжжя: 
Вид-во ЗДМУ, 2013. – 122 с.

 Перелік навчальних посібників рекомендованих Вче-
ною радою ЗДМУ:

1. Фітотерапія в акушерстві та гінекології / Ю.І.Кор-
нієвський, Н.Ю.Богуславська, Ю.Я.Круть, В.Г.Корнієвська/ 
Рекомендовано Вченою радою ЗДМУ протокол №9 від 
15.04.2014. Навчальний посібник. Запоріжжя: Вид-во 
ЗДМУ, 2014. – 337 с.
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2. Валеріана лікарська/ Ю.І.Корнієвський, В.Г.Кор-
нієвська, С.В.Панченко, Н.Ю. Богуславська/ Моногра-
фія. Рекомендовано Вченою радою ЗДМУ протокол №4 
від 18.11.2014. Навчальний посібник. Запоріжжя: Вид-во 
ЗДМУ, 2014. – 501 с.

3. Фітокосметологія / Ю.І.Корнієвський, В.Г.Кор нієвська, 
С.В.Панченко, Н.Ю. Богуславська / Рекомендовано Вченою 
радою ЗДМУ протокол №9 від 26.05.2015. Навчальний по-
сібник. Запоріжжя: Вид-во ЗДМУ, 2015. – 383 с.

4. Фітотерапія в урології / Ю.М.Колесник, Г.В.Бачурін, 
А.Г.Сербін, Ю.І.Корнієвський/ Рекомендовано Вченою ра-
дою ЗДМУ протокол №10 від 20.05.2014. Навчальний по-
сібник. Запоріжжя: Вид-во ЗДМУ, 2014. – 343 с.

5. Фітотерапія в практиці сімейного лікаря/ В.І.Кри-
венко, Ю.І.Корнієвський, М.Ю.Колесник, С.П.Пахомова, 
О.П.Федорова, Н.Ю.Богуславська, В.Г.Корнієвська, С.В.Пан-
ченко / Рекомендовано Вченою радою ЗДМУ протокол №6 
від 20.05.2015. Навчальний посібник. Запоріжжя: Вид-во 
ЗДМУ, 2015. – 765 с. 

6. Сборник тестов с обьяснениями для контроля зна-
ний и подготовки к лицензионному экзамену «Крок-1 
Фармация» (Ботаника) /Ю.И.Корниевский, А.Г.Сербин, 
В.Г.Корниевская, С.В.Панченко/ Учебное пособие для 
студентов фармацевтических факультетов, специальнос-
ти «Фармация» и «ТКПЗ». Рекомендовано Вченою радою 
ЗДМУ протокол №9 від 22.03.2016. Навчальний посібник. 
Запоріжжя: Вид-во ЗДМУ, 2016. – 213 с. 

7. Методичні рекомендації з фармацевтичної ботані-
ки для виконання лабораторних занять та самопідготов-
ки для студентів II фармацевтичного факультету Спеці-
альність 7.12020101 (2,5 заочна ф.н.) / В.Г.Корнієвська, 
Ю.І.Корнієвський, С.В.Панченко Запоріжжя: ЗДМУ, 
2016.  – 82 с.

8. Методичні рекомендації з фармацевтичної ботані-
ки для виконання лабораторних занять та самопідготов-
ки для студентів II фармацевтичного факультету, спеці-
альність 7.12020101 (4,5 заочна ф.н.) / В.Г.Корнієвська, 
Ю.І.Корнієвський, С.В.Панченко. Запоріжжя: ЗДМУ, 
2016. – 84 с.

9. Анатомія рослин. Методичні вказівки до тесто-
вих завдань «Крок-1 Фармація» та контрольних робіт 
з фармацевтичної ботаніки для студентів заочної фор-
ми навчання спеціальності «Фармація» та «Технологія 
парфумерно-косметичних засобів» / Ю.І.Корнієвський, 
В.Г.Корнієвська, П.Ю.Шкроботько, С.В.Панченко / Запо-
ріжжя: ЗДМУ, 2016. – 108 с.

10. Систематика рослин. Методичні вказівки до тес-
тових завдань «Крок-1 Фармація» та контрольних робіт 
з фармацевтичної ботаніки для студентів заочної фор-
ми навчання спеціальності «Фармація» та «Технологія 
парфумерно-косметичних засобів» / Ю.І.Корнієвський, 
В.Г.Корнієвська, П.Ю.Шкроботько, С.В.Панченко / Запо-
ріжжя: ЗДМУ, 2016. – 113 с.

11. Морфологія генеративних органів. Посібник для 
самостійної підготовки до субмодулю 4 та ліцензійного іс-
питу «Крок-1. Фармація» з фармацевтичної ботаніки сту-
дентів 2 курсу денної та заочної форми навчання спеціаль-
ності «Фармація» та «Технології парфумерно-косметичних 
засобів». / Корнієвська В. Г., Корнієвський  Ю. І., Пан-
ченко С. В. // м. Запоріжжя: ЗДМУ 2015 – 108 с.

12. «Систематика рослин» (Модуль 2) у запитаннях 
і відповідях. Навчальний посібник з фармацевтичної бо-
таніки для студентів спеціальності «Фармація і ТПКЗ» 
денної та заочної форми навчання. / Корнієвський Ю.І., 
Корнієвська В.Г., Шкроботько П.Ю., Панченко С.В. // За-
поріжжя: ЗДМУ 2015 – 111 с.

13. Методичний посібник у схемах та таблицях для 
підготовки студентів 2-3 курсів фармацевтичних факуль-
тетів до складання іспиту та КРОКу-1 з фармацевтичної 
ботаніки спеціальності «Фармація», «ТПКЗ»/ Корнієвська 
В. Г., Корнієвський, Ю. І., Панченко С. В. / м. Запоріжжя: 
ЗДМУ. 2016-94 с.

14.Анатомия и морфология вегетативных органов рас-
тений в вопросах и ответах. Учебное пособие для студен-
тов фармацевтических факультетов / Ю.И.Корниевский, 
В.Г.Корниевская, С.В.Панченко/ Запорожье; ЗГМУ, 2016. – 
83 с.

При вивченні фармацевтичної ботаніки організація 
СРС складається з форм: аудиторної самостійної роботи, 
яка здійснюється за участю і керівництвом викладача, по-
зааудиторної самостійної роботи, науково-дослідницької 
роботи.

Висновки. Завданнями по оптимізації самостійної 
роботи є розробка навчальних посібників з окремих тем 
предмету, які викликають труднощі при засвоєні матеріа-
лу, пошук індивідуальних методик навчання; підвищення 
мотиваційних аспектів у вивченні фармацевтичної ботані-
ки, створення презентацій та відеофільмів.
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УДК 3457.56:367
ФормуВання і роЗВиток поЗитиВниХ почуттіВ у студентіВ у проЦесі наВчання

Л. О. Кравчук, Т. Б. Кадобний, Н. А. Василишин
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»

THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF POSITIVE FEELINGS OF THE STUDENTS  
IN THE LEARNING PROCESS

L. О. Kravchuk, T. B. Kadobnuy, N. A. Vasulushun
SHEI «Ternopil State Medical University by I. Ya. Horbachevsky of MPH of Ukraine»

В статті розкрито природу виникнення почуттів, їхрозвиток та методи управління ними, які формуються змістом душев-
них процесів. Крім того, вказано на необхідність формування позитивних почуттів у студентів як на практичних так і теоре-
тичних заняттях.

Ключові слова: почуття, студент, байдужість, душевні процеси, позитив, страждання, діяльність.
The nature of feeling soccurrence, development and management techniquesthat form the content of mental processes are described in 

the article.Besides,the necessity of formingpositive feelingsamong studentsinpractical classes, as well as in theoreticalclasses is proved.
Key words: feeling, student,apathy,mental processes, positive, sufferings, activity.

Вступ. Кожен акт нашої діяльності супроводжується 
тими чи іншими почуттями, і ми переживаємо їх не тільки 
залежно від певного фізичного стану, змісту духовних явищ, 
але й від внутрішніх душевних процесів, які ще й мають ве-
лику кількість відтінків. Проблема взаємозв’язку навчання і 
розвитку [1. с.51] не втратила актуальності і сьогодні.

Для викладацької діяльності немає особливої необхід-
ності розглядати всі види почуттів. Особливу увагу слід 
звернути на ставлення викладача та його налаштування до 
аудиторії, а потім варто зупинитися на тих почуттях, з яки-
ми йому доволі часто доводиться зустрічатися та долати їх 
або протистояти їм (байдужість, бездіяльність, страх, гнів) 
і на тих, які йому необхідно розвивати і зміцнювати, тому 
що вони вивищують, облагороджують людину (естетичні, 
моральні, духовні почуття), розширюють соціальне ото-
чення сферу контактів [2. с.84].

Якщо молоді люди шляхом розмірковування аналізу 
позитивних та негативних почуттів усвідомлюють пере-
вагу одних над іншими, тоді вони самі будуть намагатись 
прагнути до позитивних та уникати негативних. Цінні 
самі по собі, почуття є важливіші ще й тому, що здійснюю-
чи вплив на наше тілесне і духовне життя, формують нові 
установки і цінності мотиви й інтереси, загальні якості 
особистості [3. с.58]. 

основна частина. Складні почуття складаються з 
простих, а тому виховання почуттів повинно розпочина-
тися із впливу на прості почуття. Власне відчуття, а також 
поєднання відчуттів викликає приємні і не приємні по-
чуття. Оскільки почуття задоволення веде до покращення 
життя і, за окремими винятками, діє позитивно, то необ-
хідно створити молодій людині такі умови, щоб у житті 
було більше задоволення, ніж страждання, і щоб вона була 
більш сприйнятлива до задоволень, ніж до протилежного.

Будь-які функції організму пов’язані із задоволенням, 
якщо це дозволяє стан здоров’я та є достатній запас життєвої 
енергії. Саме тому здоров’я та наявність життєвої енергії мож-
на вважати передумовою виникнення приємних позитив них 
почуттів, сприяє узгодженню рухів з почуттями [4. с.7].

Перша умова для розвитку та підтримки приємних по-
чуттів – це вміння в усіх явищах, що відбуваються в нашому 
житті бачити позитивні риси. Студентів необхідно націлюва-
ти на науково-дослідних заняттях спостерігати і сприймати в 
речах, людях, в подіях тільки позитивну сторону, одночасно 

аналізуючи шкідливість прояву негативізму. У житті і при-
роді все змішано чудернацьки. Один скеровує свій погляд на 
все прекрасне, благородне, світле, і життя його стає радісним, 
інший вбачає тільки негативне, й це ставить його в неприєм-
ні обставини. Важливий аспект психологічного розвитку лю-
дини на юнацький період інтелектуальне дозрівання. А тому 
на цьому шляху потрібно створити благо приємніші умови, 
усунути будь-який негатив [5. с.213].

Викладач повинен вміло керувати складними душев-
ними процесами, що передбачає дозування впливу тих 
чи інших почуттів, які б рівномірно наповнювали сту-
дентську душу необхідними компонентами для засвоєння 
об’єму знань, практичних умінь та навичок, формування 
особистих переконань та погладів.

Висновки: 1. Позитивні і приємні почуття необхідно 
підтримувати та зберігати – це основний напрям конт-
ролю над ними. А основний принцип – дотримання міри, 
бо тривале почуття, навіть позитивне, може переносити у 
свою протилежність через надмірність. Тому контроль над 
почуттями є важливим елементом роботи викладача.

2. Людина наділена інтелектуальними та емоційними 
якостями, кожен акт своєї життєдіяльності супроводжу-
ється не лише осмислення, а й реакцію своїх почуттів, які 
формуються змістом душевних процесів, впливом оточен-
ня, власне псих-духовним станом, здоров’я і, водночас, 
здійснюється здоровий вплив на загальні чинники.

3. Основним правилом розвитку почуттів у студентів є 
необхідність відокремлення позитивних почуттів від нега-
тивних з одночасною стимуляцією перших і гальмування 
других, в чому надзвичайно важливу роль відіграє осмис-
лення ставлення молодих людей до власних почуттів, їх 
аналіз, висновки щодо наслідків їх прояву. 
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симуляЦіЙне наВчання – обоВ’яЗкоВиЙ компонент проФесіЙної підГотоВки 
маЙбутніХ лікаріВ

П. Г. Кравчун, Н. В. Шумова, М. І. Кожин, О. Ю. Борзова, В. Д. Бабаджан, І. М. Добровольська,  
О. І. Залюбовська

Харківський національний медичний університет

Вступ. Основною метою модернізації системи охоро-
ни здоров’я є підвищення професійного рівня і якості під-
готовки майбутніх лікарів. Рівень володіння клінічними 
навиками повинен бути головним критерієм оцінки профе-
сійної кваліфікації в рамках безперервного професійного 
розвитку. Відпрацювання навиків на роботах-симуляторах 
та у віртуальних операційних має доведену ефективність 
[1]. Симуляційне навчання доповнює підготовку до реаль-
ної клінічної практики й забезпечує безпечну для пацієнтів 
можливість навчання лікарів, тому клінічне моделювання 
є необхідним інструментом для підвищення ефективності 
і якості надання медичної допомоги [2].

основна частина. Найважливіше завдання навчання в 
медичному вузі – відповідність підготовки фахівця вимо-
гам практичної охорони здоров’я. Студент повинен відре-
агувати на клінічну ситуацію, яка виникла, таким чином, 
як він це зробив би в реальному житті. В сучасних умовах 
найбільшу ефективність засвоєння знань можливо отрима-
ти при застосуванні 3 етапів навчання: І етап  – засвоєння 
теоретичного матеріалу; ІІ етап – формування навиків і 
вмінь з використанням високотехнологічних тренажерів; ІІІ 
етап – вирішення ситуаційних завдань, максимально набли-
жених до реальних, та симуляційне моделювання алгорит-
му дій лікаря при певній клінічній ситуації. На практичних 
заняттях після теоретичної підготовки з студентами прово-
дилась ознайомча бесіда, під час якої студентів знайомили 
з ввідною інформацією та інструкціями. Далі проводилось 
симуляційне навчання з аналізом клінічного випадку, де 
студенти за допомогою викладача шукали шляхи вирішен-
ня проблеми і засвоювали необхідні практичні навики.

Завершальним етапом симуляційного навчання був 
аналіз дій і набутого досвіду, для забезпечення зворот-
ного зв’язку оцінювання якості виконання завдання. 
Впровадження симуляційної технології навчання сту-
дентів дозволяє більш ефективно освоїти лікувальну 
тактику та має такі перевагами як: відсутність ризику 
для пацієнта й студента; координація дій студентів, що 
навчаються в ході командного тренінгу; необмежена 
кількість тренінгів і їх повторів; необмежена тривалість 
навчального процесу; ефективне відпрацьовування дій 
при різних клінічних ситуаціях; зменшення впливу 
стресових факторів при перших інвазивних процедурах 
на пацієнтах; можливість об’єктивної оцінки рівня під-
готовки лікаря. 

Висновки. Таким чином, клінічне моделювання до-
зволяє в реальному часі формувати навик практичної ро-
боти лікаря без наслідків для здоров’я пацієнта.
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особлиВості проВедення підсумкоВоГо модульноГо контролю № 2  
на каФедрі патоФіЗіолоГії

І. Б. Кремінська, Л. М. Заяць, З. М. Ящишин
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»

Конкурентноспроможність вищого навчального закла-
ду залежить від його здатності і уміння готувати кваліфі-
кованих фахівців. Якість одержаних знань характеризує 
ефективність спільної навчальної роботи професорсько-
викладацького складу і студентів. Об’єктивне уявлення про 
якість знань студентів можна одержати тільки при систе-
матичному, належним чином організованому, контролі на-
вчальних досягнень студенів. Згідно Болонської системи по 
завершенню вивчення модуля навчальної дисципліни про-
водиться підсумковий модульний контроль (ПМК), який 
включає контроль теоретичної та практичної підготовки.

Вивчення дисципліни «Патофізіологія» студентами 
медичного факультету проходить на третьому курсі впро-
довж 5–6 семестрів і складається з двох ПМК.

Другий ПМК «Патофізіологія органів і систем» має 
4,0 кредити, 20 годин лекцій, 36 годин практичних занять 
та 54 години самостійної позааудиторної роботи. ПМК 

здійснюється після завершення вивчення всіх тем модуля 
на останніх двох заняттях з модуля. До складання підсум-
кового модульного контролю №2 допускаються студенти, 
які відпрацювали пропущені лекції і практичні заняття 
та набрали не менше 64 бали за результатами оцінки по-
точної успішності. Підсумковий модульний контроль за-
раховується студенту, якщо він набрав не менше 50 балів 
з 80 балів. ПМК включає практичну і теоретичну частини: 
тестовий контроль – 40 тестових завдань із бази тестів 
КРОК-1: по «0,5» бала за кожну правильну відповідь; 75 % 
правильних відповідей. Практичні навички складаються з 
обґрунтування практичного завдання і вирішення ситуа-
ційної задачі, що разом оцінюється «0–15» балів. Теоре-
тична частина складається з 3-х питань по «15» балів за 
кожне; в сумі – «45» балів. Максимальна кількість балів, 
яку студент може набрати при вивченні модуля становить 
200 балів, за ПМК – 80 балів, мінімально – 50 балів.
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У статті висвітлено перспективи використання інноваційних технологій в новій освітній моделі та власний досвід органі-
зації викладання нормальної анатомії людини студентам медичних факультетів.

The article adduces the prospects of using of innovative technologies in the new educational model and own experience of teaching 
organization of the Normal Human Anatomy for students of medical faculties.

Нове треба створювати в поті чола, 
а старе саме продовжує існувати і

 твердо тримається на милицях звички.
О. Герцен

Вступ. Одним із шляхів модернізації освітньої сис-
теми України постає упровадження в навчальний процес 
ВНЗ інноваційних педагогічних технологій і методів [1-6]. 
Інновації (італ. іnnovatione – новизна, нововведення) – 
нові форми організації діяльності і управління, нові види 
технологій, які охоплюють різні сфери життєдіяльності 
людства.

Мета нашої роботи полягає у виявленні та створенні 
нових цифрових методів, які при застосуванні у навчанні 
студентів анатомії людини, дозволять підвищити якість 
навчання. Мета може бути вирішена послідовно при ви-
конанні завдань:

– провести порівняльний аналіз існуючих методик ін-
терактивного навчання з позиції вивчення морфології;

– розробити власні інтерактивні методи (методи ані-
мації), найбільш ефективні при вивченні морфології;

–залучити до розробки прогресивних методик навчан-
ня предмета студентів.

Організм людини являє собою цілісну систему, в 
якій можна виділити ряд рівнів організації живої матерії: 
клітини – тканини – морфофункціональні одиниці орга-
нів – органи – системи органів. Кожен рівень структур-
ної організації має морфофункціональні особливості, що 
відрізняють його від інших рівнів. Морфологія є базовою 
медико-біологічної дисципліною і включає анатомію, гіс-
тологію, цитологію і ембріологію.

основна частина. Використання інтерактивних на-
вчальних систем. Сьогодні все частіше в аудиторії зви-
чайну крейдяну дошку замінює проекційна установка. 
Використання інтерактивних навчальних систем робить 
вивчення матеріалу найбільш доступним і наочним. Най-
прогресивніші методики все частіше використовують 
комп’ютерні технології.

Існує безліч комп’ютерних технологій, що дозволяють 
виробляти інтерактивне навчання. Це полегшує розуміння 
динамічних процесів, а так само робить більш доступним 
засвоєння великих обсягів нового матеріалу шляхом зруч-
ною систематизації цих знань. Пояснення стає більш на-
очним, крім того, часто використовується індивідуальна 
робота з навчальною програмою, це дозволяє приділити 
більше уваги тим моментам, які незрозумілі для конкрет-
ної людини.

Згадаймо, як ішов прогрес розвитку звичайної домаш-
ньої техніки, яка приносить у наш будинок інформацію 
про світ. Першим було радіо. За ними прийшли спочатку 
слайдові проектори, пізніше – відеотелевізори, ще пізні-
ше – комп’ютери з доступом в Інтернет. Прогрес у галузі 
навчання в чомусь повторює хід розвитку техніки. На сьо-
годнішній день ми маємо можливість додати в світ лекції 
не тільки живий звук, але і якісну динамічну картинку.

Застиглі плакати з великими складними схемами на 
«цифровий дошці» з легкістю перетворюються на ряд 
послідовних структур які розвиваються, що полегшують 
студенту сприйняття в логічній послідовності. Складні 
моделі, які дуже важко намалювати на площині від руки, 
виходять об’ємними і оживають перед слухачами, а ма-
теріал стає цікавіше для сприйняття студентами. Кожна 
тематична лекція знаходить свою індивідуальність, і при 
бажанні, до неї можна повернутися, як до звичайного па-
перового джерела.

Лекції, побудовані із застосуванням комп’ютерних 
технологій, мають особливу властивість. Вони розрахо-
вані на роботу декількох органів чуття, що підсилюють 
сприйняття і запам’ятовування матеріалу: наочність су-
проводжується візуальним запам’ятовуванням, пояс-
нення лектора впливають на слуховий аналізатор, а при 
націлюванні студента викладачем на запис побаченого 
приводить в роботу тактильну чутливість. Лекції за сво-
їм характером можуть бути ознайомчими, навчальними, 
академічними. Останні дають швидше можливість поди-
витися на новий матеріал очима автора, щоб надалі було 
легше розібратися з допомогою книг. Вони мають на меті 
викликати і оптимізувати розумовий процес у студентів, 
сприяють генерації ідей і рано чи пізно завершуються на-
уковою роботою.

Особливістю дисципліни нормальна анатомія людини 
є з’єднання дуже різних областей знань медицини. Це пе-
редбачає велику кількість практичних занять, знайомство 
з великим обсягом дуже складних об’єктів. Щоб зрозумі-
ти людське тіло, його обов’язково необхідно бачити. Існу-
ють великі труднощі з роботою на біологічному матеріалі, 
його часто просто не дістати. Застосування комп’ютерної 
анімації хоча б частково замінює складно реалізовану по-
требу працювати з біологічним матеріалом.
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Крім того, для молодого фахівця на сьогоднішній день 
володіння прикладними комп’ютерними програмами – це 
обов’язковий навик. Використання прогресивних техно-
логій у навчанні стимулює його вчитися користуватися 
цими інструментами. Залучення студентів до створення 
подібних програм не тільки напрацьовує цікавий матеріал, 
але й дуже покращує знання по заданій темі.

Макроскопічні методи вивчення анатомії з моменту її 
зародження і по наші дні змінилися не суттєво. Вивчення 
будови тіло завжди грунтувалося на розтині і замальов-
ці трупів. Але проблема полягала в тому, що людський 
трупний матеріал завжди було важко дістати, а малюнки 
навіть найталановитіших митців ніколи не зможуть пе-
редати точну картину. Аж до винаходу фотографії це був 
єдиний доступний спосіб. З початком використання фото-
ілюстрацій анатомічні атласи стали на багато ближче до 
реальності, але все ще мали величезний недолік. Вони 
могли передати лише двомірну і статичну картину. У кра-
щому випадку це доповнювалося текстом, що описує те, 
чого немає на даній ілюстрації. Але більша частина сту-
дентів все ж не може зрозуміти, як саме, наприклад, пучки 
m. mylohyoideus можуть йти «зверху вниз і кілька ззаду 
наперед і по серединній лінії зустрічатися з однойменної 
м’язом протилежного боку» (Р.Д. Синельников). Уявити 
об’ємну картину без використання трупного матеріалу 
можна було тільки за допомогою макетів з пап’є-маше, 
гіпсу і, пізніше, пластика. Але макети все ще залишалися 
нерухомими. Реальний прорив у вивченні морфології став 
можливий лише на початку XXI з повсюдним впроваджен-
ням 3D технологій. Саме вони дозволяють у значній мірі 
відмовитися від дорогого і вже неетичного використання 
законсервованих людських трупів. За допомогою триви-
мірного моделювання людського тіла студенти можуть 
легко ознайомитися не тільки з його загальним будовою, 
вони можуть простежити як при скороченні м’язів згина-
ються суглоби, як відбувається дихання або заковтування 
їжі. Можна вивчити циркуляцію крові по судинах, або 
простежити за рухом їжі по травній системі. Крім дина-
мічних процесів комп’ютерне моделювання дозволяє до-
сконально вивчити будь-яку структуру лише пару разів 
клацнувши мишкою. Звичайно, це можна було зробити і 
до винаходу 3D технологій, але для цього треба було пере-
глянути величезну кількість книг, що завжди відлякувало 
навіть самих старанних студентів. Тепер же вивчення ана-
томії можна зробити насправді захоплюючим.

Роботи з моделювання людського тіла ведуть багато 
університетів в західних країнах. Найбільш наочним у цій 
галузі є проект 3D Medical Animations, створений Nucleus 
Medical Media Inc. На порталі проекту зібрана величезна 
колекція 3D мультиплікації для студентів-медиків, а також 
просто ілюстрації. На сайті можна знайти у тому числі і 
безліч барвистих ілюстрацій і схем, зроблених із застосу-
ванням технологій 3D.

Крім трудомісткого 3D моделювання, поліпшити 
якість викладання можна і переробивши звичні всім ілю-
стровані анатомічні атласи. Крім того, що підручники з 
анатомії банально занадто важкі щоб їх носити з собою на 
заняття, з ними не завжди зручно працювати. Знаходячи в 
тесті фразу: «це було розглянуто в розділі ...», студенту до-
водиться перегортати половину підручника чи взагалі шу-
кати інший, на що йде досить багато часу і сил. Дійшовши 
до потрібної інформації, забуваєш, для чого її взагалі шу-
кав. Уникнути цих проблем допоможуть електронні атла-

си. Вони як правило встановлюються на мобільний при-
стрій або ноутбук, які є майже у всіх студентів. Електронні 
підручники з впровадженими гіперпосиланнями дозволя-
ють миттєво переходити до потрібних розділів, збільшу-
вати і згортати необхідні ілюстрації, таблиці та діаграми. 
Найбільш популярною подібною програмою для особис-
того користування є додаток Netter’s Anatomy 1.0, а також 
AnatomyAtlasVisibleBodyVersion 1.6.00 для популярних у 
студентів iPhone або AppleiPad. Для роботи на ноутбуках 
або в комп’ютерних класах зручна Netter Interactive Atlas 
Of Human Anatomy 3.0.

Так само спрощують як роботу викладачів, так і життя 
студентів лекції у вигляді презентацій. По-перше, слайди 
видно і зрозумілі всім, на відміну нерозбірливого почерка 
лектора. По-друге, під час лекції неможливо швидко на-
малювати зрозумілу схему або ілюстрацію на крейдяній 
дошці, а зробити їх заздалегідь не реально, ніякої дошки 
не вистачить. З цим дуже легко справляються мінливі 
слайди презентацій. Найбільш простий і популярною про-
грамою для створення презентації є Power Point (частина 
пакету Microsoft Office), з безкоштовних програм можна 
використовувати розробки проекту OpenOffice.

Програми для створення презентацій допоможуть 
вам створити набори якісних слайдів з ефектними пере-
ходами. Презентації можна використовувати для найріз-
номанітніших цілей: для створення навчального контента, 
для наочної демонстрації. Для створення презентації ви, 
як правило, можете використовувати найрізноманітніший 
контент – зображення, графіки, об’ємний текст, логічні 
схеми, геометричні фігури, різні покажчики і т.п. 

Користувачам пропонується велика кількість подібних 
програм, наведемо найпопулярніші з них: OpenOffice.
orgImpress, ProShowProducer, KingsoftPresentationFree, 
CorelShow, SmartDraw, ThinkFreeShow, EBookMaestroFRE
E,SoftMakerPresentations.

Подібний стиль викладання активно використовуєть-
ся в західних країнах, особливо в університетах США. 
У нашій країні розвитком подібних технологій до тепе-
рішнього займаються мало. На кафедрі анатомії людини 
ім. М.Г. Туркевича активно запроваджуються інтерактивні 
технології як на практичних заняттях так і лекціях. Лек-
ційна зала оснащена інтерактивною дошкою з сучасним 
короткофокусним проектором які широко використову-
ються для сучасних мультимедійних презентацій. 

На сьогоднішній день цифрові методики знаходять 
своє місце серед сучасних методик навчання, все частіше 
ми бачимо реальне застосування їх на практиці. Лекції 
знаходять свій «цифровий» вигляд, в семінарських ауди-
торіях з’являється нове обладнання, класи оснащуються 
комп’ютерами. Все частіше вибір робиться на користь но-
вих методів запису інформації, яку студент отримує на се-
мінарах. Стає більше порталів, де студенти обмінюються 
своїми роботами: створеними презентаціями, унікальни-
ми гістологічними мікрофотографіями, цифровими лабо-
раторними журналами.

Серед студентів все частіше використовується ноутбу-
ки та планшети, що відкриває можливість мати постійний 
доступ до великої кількості підручників, а іноді й безпо-
середньо до інтернету. Все більше цифрових методичних 
посібників. Крім того, це аргумент на користь екології: ви-
користовується істотно менше звичайного паперу.

Так само, відбулося два серйозних прориви в області 
комунікаторів: по перше, з’явилися дуже якісні вбудовані 
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фотоапарати, які дозволяють фіксувати складні малюнки, 
по друге – стали доступні різні додатки, в тому числі і пов-
ні анатомічні атласи. Комп’ютерні програми, вбудовані в 
смартфон, дозволяють оперативно знайти необхідну ін-
формацію, не користуючись паперовими джерелами.

Процес швидкого цифрового пошуку – це дуже акту-
альна світова проблема. Ідея звести воєдино моделі органів 
людського тіла почала реалізовуватися в 2002 році – про-
ект Virtual Human Project. Передбачається, що ці моделі 
зможуть прогнозувати, як хімічні речовини, віруси, бакте-
рії або фізичні травми впливають на рівні клітини, органу, 
системи і всього організму; лікарі першої допомоги поба-
чать ефекти фізичної травми без хірургічного втручання, а 
пацієнти отримають ліки, адаптовані до хімічного складу 
їх організму. Фахівці в кожному університеті та лабора-
торії розроблять програмне забезпечення, яке представляє 
конкретний орган, а потім вивчать різні впливи на цей 
орган. Моделі органів віртуального людини будуть в міру 
свого створення зв’язуватися по Internet і зрештою сфор-
мують цілісну картину людського організму. Це буде не 
закінчена віртуальна людина а модель яка постійно розви-
вається. Він буде дійсно жити, наскільки це можливо все-
редині комп’ютера. Клітини його крові будуть ділитися і 
вмирати, а якщо спостерігач вирішить порізати йому руку, 
то з неї потече кров.Такий проект передбачає не тільки ви-
користання в наукових і клінічних цілях, він має на увазі 
потужне графічне середовище з повним 3-d проектуван-
ням людського тіла. Скоро можна буде «зробити екскур-
сію» по Homo Sapiens за обраним вами маршрутом: разом 
з еритроцитом по кров’яному руслу, разом з електричним 
сигналом по нервових волокнах і т.д. Це відкриває широкі 
перспективи для застосування цього проекту в навчанні 
медицини і зокрема морфології.

Висновки.
1. В даний час інтерактивні форми навчання з викорис-

танням цифрових технологій активно впроваджуються в 
навчальний процес з вивчення морфологічних дисциплін.

2. Успіх при використанні комп’ютерних засобів для 
викладання морфології може бути досягнутий за умови 
ретельного форматування інформаційно-змістовного й 
ілюстративно-наочного компонента лекцій, розуміння 
якісних відмінностей письмового та електронного подан-

ня матеріалу, високої професійної та комп’ютерної гра-
мотності лектора.

3. Закріплення лекційного матеріалу здійснюється на 
практичних заняттях із застосуванням візуалізації мікро-
препаратів на екран за допомогою мультимедійної техніки.

4. Використання сучасних електронних засобів у 
викла данні морфології підвищує ефективність сприйнят-
тя навчального матеріалу студентами.

5. З тим, щоб зрозуміти, наскільки ефективно і до-
цільно застосування інтерактивних методів навчання, 
необхідно скористатися методами статистичного аналізу, 
для того щоб порівняти результати навчання студентів з 
використанням інтерактивних методів навчання і без їх за-
стосування.
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Особистісно орієнтований підхід передбачає організацію процесу навчання як організацію навчальної діяльності студен-
тів і переорієнтацією цього процесу на постановку і розв’язання навчальних задач самими студентами. Використання інтер-
активної лекції, як сучасного інструменту навчального процесу з особистісно орієнтованою взаємодію викладача і студента дає 
можливість змоделювати наукові або професійні проблеми, пов’язані з конкретним змістом навчального матеріалу. 
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Вступ. Інноваційний шлях розвитку суспільства мож-
на забезпечити сформувавши покоління людей, які дума-
ють і діють по-новому. Звідси велика увага до загального 
розвитку особистості, її комунікативних здібностей, за-
своєнню знань, самостійності в прийнятті рішень, кри-
тичності і культурі мислення, формуванню інформацій-
них і соціальних навичок [3]. Основним принципами, які 
обумовлюють розвиток системи вищої освіти України в 
сучасних умовах є створення інноваційного простору на 
основі освітньої і наукової підтримки [2].

Особистісно орієнтоване навчання і виховання є осно-
вою створення в навчальному закладі освітньо-виховного 
середовища, організації педагогічно доцільного вербаль-
ного та невербального спілкування та високої педагогічної 
майстерності викладацького колективу [1]. Особистісно 
орієнтований підхід визначає зміни характеру об’єкта і 
процесу навчання, а також основної схеми взаємодії ви-
кладача і студента. Замість схеми взаємодії викладач – 
студент, де викладач – суб’єкт педагогічного впливу і ке-
рування, а студент – об’єкт упливу, повинна знайти місце 
схема суб’єкт – суб’єктного рівно партнерського навчаль-
ного співробітництва викладача і студентів у сумісному 
дидактично організованому викладачем розв’язанні на-
вчальних задач.

Збільшення годин на самостійну роботу, при скороче-
ні аудиторних та лекційних годин потребують перебудови 
всіх форм навчального процесу та пошуку нових підходів 
до навчального процесу.

основна частина. Особистісно орієнтований під-
хід стверджує, що в центрі навчання знаходиться сту-
дент – його мотиви, цілі, неповторний психологічний 
склад. Виходячи з інтересів студента, рівня його знань 
і умінь викладач визначає мету знань і коригує освітній 
процес, керуючись розвитком особистості студента. При 
цьому всі методичні засоби заломлюються через призму 
особистості студента, його мотивів, потреб, здібностей, 
інтелекту; адресовані до студента питання, завдання по-
винні стимулювати їх особистісну інтелектуальну актив-
ність без зай вого фіксування помилок, промахів, невдач. 
Тим самим формулюється подальший розвиток техніки 
студента, їх пізнавальних процесів, особистісних якостей, 
діяльнісних характеристик. Особистісно орієнтований 
підхід передбачає організацію процесу навчання як орга-
нізацію навчальної діяльності студентів і переорієнтацією 
цього процесу на постановку і розв’язання навчальних за-
дач самими студентами. При цьому педагогові належить 
визначити номенклатуру навчальних задач і дій, їх ієрар-
хію, надати студентам орієнтовану основу і алгоритм ви-
конання. З такими завданнями може справитись викладач 
з високим рівнем педагогічної майстерності. Педагогічна 
майстерність ґрунтується на високому фаховому рівні пе-
дагога, його загальній культурі та педагогічному досвіді. 
Необхідними умовами педагогічної майстерності педагога 
є гуманістична позиція: професійно значимі особистісні 
риси і якості. Психологічний клімат в умовах навчально-
освітнього середовища повинен бути орієнтований на ви-
сокі моральні цінності, якими є знання, наполеглива пра-
ця, успіхи в науковій роботі 

За останні роки в педагогічному процесі виник прин-
ципово новий і важливий напрямок – теорія інновацій 
до яких відносяться інтерактивні технології навчання та 
комп’ютерні технології [2, 5]. Звісно, комп’ютерні техно-
логії дуже різноманітні і їх використання багато в чому 
залежить від технічного забезпечення – доступ до серверу 
дистанційного навчання, кількісного та якісного його на-
повнення, програмного забезпечення тощо. Тому, на наш 
погляд, більш значущою та перспективною є роль інтер-
активних лекцій, які забезпечують надбання знань студен-
тами при їх безпосередній активній участі, тобто продов-
жити особистісно орієнтовану взаємодію викладача і сту-
дена з використанням сучасних інструментів навчального 
процесу. Така лекція дає можливість змоделювати наукові 
або професійні проблеми, пов’язані з конкретним змістом 
навчального матеріалу. Формулювання проблеми спону-
кає студентів до активної розумової діяльності, до спроби 
самостійно відповісти на поставлене запитання, виникає 
інтерес до матеріалу, що висвітлюється, активується ува-
га. Лекції повинні бути основою дисципліни, визначати 
рівень та обсяг інформаційного навантаження адаптова-
ною до відповідного курсу.

Готуючись до практичного заняття, студенти опрацю-
вали навчальний матеріал, написали конспекти, відповіда-
ли, працювали біля ліжка хворого та були оцінені. І, звісно, 
за деякий час до лекції забули частину конкретних знань, в 
пам’яті залишилась базова інформація, та що базується на 
логіці, асоціаціях. В такій ситуації у лектора нема потреби 
повторювати увесь зміст матеріалу лекції. Він може про 
деякі питання говорити побіжно, описово, у швидкому 
темпі, а зосередити увагу студентів на складніших питан-
нях. Саме головне залучати студентів до активної участі в 
роботі і не тільки кращих студентів. Свідомо залучаючи 
до дискусії «слабких» студентів ми спонукаємо їх до на-
вчання тільки в тому випадку, коли даємо шанс заявити 
про себе правильною конкретною відповіддю на постав-
лене запитання, але і вислухавши їхнє відношення до про-
блеми без його засудження, а принагідно і підбадьоривши 
або похваливши студента. Роль лектора використати рані-
ше набуті знання студента в побудові логічного пояснення 
і доповнити їх тими, якими вони не володіють. 

В процесі лекції обов’язково має бути місце для 
контролю знань. Його мета виявляти причини недоліків в 
засвоєнні матеріалу, а не бути способом виявлення поми-
лок, тобто налагодити зворотній зв’язок для вироблення 
корегуючи дій. Ще цікавішим і продуктивнішим є поточ-
ний дистанційний контроль з використанням коротеньких 
тестових запитань, які висвітлені на екрані, і відповісти на 
які необхідно з допомогою дистанційних пультів.

Така форма оцінювання має декілька переваг: а)  сту-
денту необхідно уважно слухати лектора, оскільки відпо-
відь на запитання міститься в матеріалі лекції; б) уважно 
самостійно прочитати запитання, оскільки відповідь не 
завжди стверджувальна, цікавості можна добавити, ство-
ривши умови конкуренції між групами, рядами тощо; 
г) ефект задоволення результатом своєї роботи, хоч це і 
додаткові 15–20 хвилин уваги студента, а коли його від-
повідь ще й правильна, то це найкраща рушійна сила в 

Personality oriented approach involves organizing process , learning how to organize learning activities of students and reorientation 
of the process for the formulation and solution of educational problems by studentsю. The use of interactive lecture gives an opportunity 
of modeling the scientific or professional problems that are related to specific content of the educational material. Formulation of the 
problem motivates the students for studying activity and for finding the answers to their questions independently. 
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процесі навчання; д) мінімальні затрати часу. Проте, 
якість лекції залежить не тільки від наукової та профе-
сійної, але й від педагогічної кваліфікації лектора. Адже 
найвищі показники якості навчання, які формують задо-
волення студента, визначаються особистістю викладача, 
вмінням зацікавити студента, залучити його в процес 
навчання, щоб сформувати позитивне сприйняття дисци-
пліни, її користь для майбутньої професії лікаря. Даний 
тип лекцій буде корисним для зростання майстерності 
лектора, оскільки підготовка такої лекції вимагає старан-
ного відбору, структурування і шліфування матеріалу, 
підбору відповідного ілюстративного матеріалу, влас-
ного створення схем та алгоритмів. Студентів завжди 
більше цікавить те, чого не має в підручнику, або цей ма-
теріал легше і цікавіше структурований. В процес підго-
товки наочності до лекції варто залучати студентів. Така 
форма співпраці викладача і студента становить основу 
діяльнісного методу навчання, коли студент отримує не 
тільки знання, але також конкретні уміння при виконанні 
суспільно-корисної роботи [5]. 

Висновки. Інтерактивні, інноваційні методи навчання 
підвищують ефективність та результативність навчання 
з залученням особистісно орієнтованого підходу до пе-
дагогічного процесу, оскільки вони не тільки формують 
знання, уміння та навички, але й створюють передумови 

для розвитку у майбутніх фахівців здатності самостійно-
го прийняття рішень, вирішення нестандартних ситуацій, 
професійної мобільності.
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MODERN METHODS OF THE POSSIbILITY OF IMPROVING PRACTICAL SkILLS AT THE 
DEPARTMENT OF ObSTETRICS AND GYNECOLOGY

Yu. Ya. Krut’, M. І. Pavlyuchenko, O. M. Slinko
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Впровадження нової редакції Закону «Про вищу освіту» сприяло необхідності подальших змін у системі організації на-
вчального процесу, в тому числі і на клінічних кафедрах медичних університетів. Необхідність подальшого розвитку таких 
важливих для майбутнього лікаря якостей, як набуття практичних навичок та закладання основ клінічного мислення залиша-
ються найбільш актуальними завданнями викладання на медичних факультетах. Саме тому, використання сучасних технічних 
засобів у навчальному процесі дозволить підвищити практичну складову у підготовці майбутніх лікарів на медичних факуль-
тетах університетів. 

The introduction of the new edition of the Law "On Higher Education" led to a need for further changes in the system of the 
educational process, including in the clinical departments of medical universities. The need for further development of such important 
for the future as a doctor, as the acquisition of practical skills and laying the foundations of clinical thinking remain the most urgent 
tasks of teaching in medical faculties. For this reason, the use of modern technology in the educational process will increase the practical 
component in the training of future doctors at the medical faculties of universities.

Вступ. Прийняття у 2014 році нової редакції Закону 
«Про вищу освіту», який розроблявся та вдосконалювався 
за активною участю громадськості, освітян та науковців, 
мав своєю основною метою наблизити вищі навчальні 
закла ди до європейського рівня. Насамперед, ставилося 
на меті надання максимальної фінансової та господарської 
автономії, та за рахунок цього збільшення можливостей 
закладів у напрямку підвищення якості освіти. Зважаю-
чи на те що рівень фахівців, що викладають у провідних 
навчальних закладах є константою високого рівня, то з 
нашої точки зору, ця мета може бути досягнута за умо-

ви вдосконалення матеріально-технічної бази закладів та 
збільшення можливостей для обміну досвіду нашими ви-
кладачами та студентами з представниками університетів 
європейських країн. 

основна частина. Впровадження норм Закону «Про 
вищу освіту» стосується всіх вищих навчальних закладів 
(ВНЗ) України. В той же час напрямок підготовки лікарів 
зберігаючи усі загальновизнані вимоги, має і деякі дуже 
суттєві особливості. Насамперед, це пов’язано з необхід-
ністю використання клінічних баз, до числа яких, як пра-
вило, відноситься більшість лікарень міста. 
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Всі клінічні кафедри Запорізького державного медич-
ного університету (ЗДМУ) розташовані на базах профіль-
них відділень більшості лікарень м.Запоріжжя. А зважа-
ючи на той факт, що кількість як вітчизняних, так і іно-
земних студентів, що навчаються в нашому університеті 
залишається однією з найвищих в Україні, для надання 
якісної теоретичної і, насамперед, практичної підготов-
ки ми використовуємо бази 34 закладів охорони здоров’я. 
Підготовка лікарів-інтернів здійснюється на 150 базах за-
очної інтернатури. Загальна кількість ліжок на клінічних 
базах ЗДМУ становить понад 8 тисяч. 

Кафедра акушерства та гінекології, основною базою 
якою є обласний перинатальний центр, додатково ви-
користовує бази 4-ох міських пологових будинків та об-
ласної клінічної лікарні. Якщо не брати до уваги питання 
оренди навчальних приміщень на клінічних базах, яке не-
зважаючи на свою вирішеність протягом багатьох років 
за рахунок надання кваліфікованої і дуже необхідної для 
практикуючих лікарів консультативної допомоги співро-
бітниками клінічних кафедр, періодично піднімається з 
невідомих причин, то основною проблемою залишається 
якісне технічне оснащення клінічних баз, що потребує ве-
ликих фінансових витрат.

При проведенні практичних занять для оцінки тео-
ретичної підготовки студентів традиційно використову-
ється база тестових завдань, а на підсумковому заняття 
кафедральний комп’ютерний клас. Але ж питання якіс-
ної практичної підготовки майбутніх лікарів вимагає ще 
більш комплексного підходу. Традиційно на кафедрі аку-
шерства та гінекології значна частина навчального часу, 
в залежності від тематики заняття, проводиться у полого-
вому залі, в операційній та біля ліжок хворих в палатах. 
Але в останній час, і це частіше стосується іноземних 
студентів, пацієнтки під час обстеження відмовляють-
ся від присутності студентів. Саме тому поряд з тради-
ційною ситуацією, коли засвоєння практичних навичок 
відбувається безпосередньо під час курації пацієнтки, 
а також при роботі у пологовому залі чи операційному 
блоці (і ми вважаємо, що саме цій розділ практичної під-
готовки майбутніх лікарів і в майбутньому залишиться 
основним) ми намагаємося активно впроваджувати і інші 
інноваційні методи навчання. Серед цих методів, з нашої 
точки зору, найбільш важливими є, по-перше, навчальні 
відеоматеріали, які можна поділити на дві групи – зро-
блені з безпосередньою участю співробітників кафедри 
на клінічних базах та матеріали доступні для загально-
го користування у мережі Internet. Цей метод активно 
використовується на більшості клінічних баз кафедри 
акушерства та гінекології, що забезпечені необхідними 
технічними засобами. 

По-друге, впровадження системи відеотрансляції on-line 
між навчальними кімнатами та пологовими залами і опера-
ційними блоками, з метою обговорення клінічних ситуацій 
в реальному часі (наразі активно вирішується технічний бік 
цієї проблеми на основних клінічних базах). До того ж у ви-
рішенні цієї проблеми зацікавлені не тільки університет, а 
й медичні заклади, тому що ця методика значно прискорює 
процес надання високоякісної консультативної допомоги. 

І по-третє, активне використання у практичній час-
тині заняття сучасних муляжів, симуляційних тренажерів 
та фантомів. Безумовно ця методика потребує значних фі-
нансових витрат. Однак навіть ті можливості, які є у роз-
порядженні кафедри акушерства та гінекології дозволя-
ють значно покращити практичні навички студентів, тим 
більше що викликають реальну зацікавленість в цьому з їх 
сторони. Так можна навести приклад вдалого використан-
ня лапароскопічного муляжу з застосуванням web-камери 
на «Модулі 3. Гінекологія», який дозволяє студентам від-
працьовувати практичні навички оволодіння лапароско-
пічною технікою оперування. Підтвердженням якості цієї 
методики є велика кількість студентів, які приділяють цьо-
му питанню значний час самостійної підготовки та вдало 
виступають на різноманітних профільних олімпіадах, як з 
акушерства та гінекології, так і з хірургії взагалі. 

Висновки: таким чином, своїм основним завданням 
ми вважаємо, використовуючи основні можливості які 
надає вищій школі нова редакція Закону «Про вищу осві-
ту», поліпшити технічне оснащення сучасними засобами 
навчання і за рахунок цього підвищити саме практичну 
складову у підготовці майбутніх лікарів на медичних фа-
культетах ЗДМУ. На наш погляд, розширення практичної 
складової в навчальному процесі, дозволить підвищити 
рівень підготовки майбутніх лікарів, розширити їх можли-
вості в усвідомленому виборі майбутньої медичної спеці-
альності та викличе додаткову зацікавленість студентів в 
освоєнні професії.
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У статті висвітлено теоретичні питання формування системи професійних цінностей медичних сестер у розрізі професій-
но орієнтованого навчання студентів. На основі аналізу психолого-педагогічної літератури встановлено зв’язок самоорганізації 
з поняттям професійних цінностей Уточнено поняття «освітнє середовище». Визначено та охарактеризовано суть впроваджен-
ня професійних орієнтирів у навчально-виховний процес. Обґрунтовано важливість забезпечення самоорганізації навчально-
пізнавальної діяльності студентів в освітньому процесі.

The article is devoted to the problem of professional values of future nurses in the process of professional training. The analysis 
of psychological and educational literature allows noting that professional values are connected with self-organization. The concept of 
«educational environment» is specified. The essence of the introduction of professional focus in the educational process is defined and 
described. The importance of self-organization of learning and cognitive activity of students in the educational process is grounded.

Вступ. Пріоритетним завданням освіти сьогодні, на-
самперед, є виховання в молоді довіри до динамічних 
знань, усвідомлення потреби розвитку своїх творчих здіб-
ностей. Проте високий професіоналізм фахівця повинен 
поєднуватися з розумінням наслідків своєї діяльності для 
суспільства та відповідальністю перед ним. Метою медич-
ної освіти є не тільки передача студенту сукупності знань, 
умінь і навичок у певній сфері, але і розвиток кругозору, 
міждисциплінарного чуття, здатності до індивідуальних 
креативних рішень. 

Саме такий підхід закладено сьогодні в макеті нового 
стандарту професійної освіти, адже з формуванням компе-
тентності майбутнього фахівця пов’язують сьогодні якість 
професійної освіти. 

Основна частина. Результативність надання медичної 
допомоги пацієнту натепер залежить не лише від виявлен-
ня медсестрою необхідних фахових знань і умінь, а й від 
рівня засвоєння нею відповідних професійно-ціннісних 
пріоритетів [1]. Тому цілеспрямоване формування про-
фесійних цінностей у майбутніх медсестер є необхідним 
складником їхньої фахової підготовки.

Як зауважують науковці (І. Бех, В. Сластьонін та ін.), 
успішність формування цінностей людини переважною 
мірою залежить від її власної активності, сформованості 
переконання про те, що визначені професійні цінності є 
дійсно гідним ідеалом, зразком, що заслуговує на наслі-
дування. Організаційно-педагогічною умовою,  яка забез-
печує успішне формування в майбутніх медсестер профе-
сійних цінностей, є організація спеціально зорієнтованого 
на вирішення цього завдання освітнього середовища. 

Створення такого освітнього середовища дозволяє не 
тільки  транслювати студентам певні знання, вміння й на-
вички, які необхідні їм для здійснення фахової діяльності, 
а  і забезпечувати «вирощування» в них змісту професій-
ної освіти  з відповідними ціннісними домінантами [5].   

Оволодіння визначеними професійними цінностями 
забезпечуються за допомогою урахування психолого-
педагогічних закономірностей професійного становлен-
ня особистості студентів, специфіки майбутньої фахової 
діяльності, а також їхніх індивідуальних особливостей 
та професійно-ціннісних інтересів [2]. Реалізацію цих 

шляхів ми передбачаємо через надані нижче навчально-
методичні прийоми.

Для кращого усвідомлення значення професійних 
цінностей у роботі медичної сестри це питання можна об-
говорювати зі студентами під час проведення лекцій різ-
ного виду (проблемних лекцій, лекцій-дискусій, бінарних 
лекцій та ін.), та семінарських занять. Важливим етапом 
є також організація практичної діяльності, насамперед на 
практичних заняттях, під час проведення позааудиторної 
навчально-виховної діяльності, переддипломної практики 
тощо, спрямованої на подальший розвиток і закріплен-
ня зазначеної потреби. Ці прийоми вимагають звертання 
майбутніх медсестер до визначених професійних ціннос-
тей як провідних орієнтирів. 

Варто відмітити, що впровадження цих ідей у 
навчально-виховний процес навчального медичного 
закла ду повинно підкріплюватися адекватною поведінкою 
самих викладачів, які намагалися розбудовувати педаго-
гічне спілкування з майбутніми медсестрами в демокра-
тичному стилі. У світлі цього наприкінці кожної дискусії 
професійно-ціннісного плану треба виділяти й позитивно 
оцінювати цікаві ідеї з виступу кожного студента. 

Так, у контексті формування професійних цінностей 
студентів проведення практичних занять треба спрямува-
ти на перевірку й  закріплення теоретичних знань на прак-
тиці, відпрацювання необхідних для майбутніх медсестер 
умінь та навичок, набуття досвіду найбільш доцільної 
професійної поведінки на основі засвоєних професійних 
цінностей. 

Слід також зазначити, що значна частина позаауди-
торної роботи студентів, в якій наголос робиться на фор-
муванні їхніх професійних цінностей, може проходити в 
рамках наукових гуртках. Зокрема, у планах цих гуртків 
можуть бути передбачені різні її види: організація само-
стійної пошуково-дослідницької  роботи під керівництвом 
викладача, написання рефератів, робота біля ліжка хво-
рого, підготовка бесід із хворим на задану тему, виступи 
на студентських конференціях, організація модульованих 
конференцій з профільних дисциплін у вигляді ділової 
ігри, написання конкретних планів диспансерного нагля-
ду або реабілітації хворого в умовах поліклініки, підготов-
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ка тематичних, профільно-професійних курсових роботі, 
виконання студентами індивідуальних завдань науково-
дослідницького плану з подальшою їхньою презентацією 
перед іншими студентами та ін. 

Викладачам важливо цілеспрямовано стимулювати 
їхню рефлективну діяльність студентів, забезпечувати 
цьому процесу необхідний науково-методичний супровід. 

Висновки. Успішне формування професійних ціннос-
тей майбутніх медсестер відбувається у разі дотримання 
таких педагогічних умов: 1) у майбутніх медиків сфор-
мовано внутрішню потребу щодо оволодіння вказаними 
вище цінностями; 2) організоване освітнє середовище, 
зорієнтованого на формування професійних цінностей 
май бутніх медичних сестер; 3) забезпечено постійний 
моніторинг процесу засвоєння студентами професійних 
цінностей та при необхідності внесення в цей процес від-
повідної корекції.
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Використання інтерактиВниХ теХнолоГіЙ наВчання В медичніЙ осВіті

Л. В. Курова, Т. М. Лебединець, С. С. Петрова
Медичний коледж Харківського національного медичного університету

Вступ. Європейська інтеграція України вимагає під-
вищення якості професійної підготовки майбутніх молод-
ших спеціалістів відповідно до світових і загальноєвро-
пейських стандартів з метою посилення конкурентоздат-
ності українських медичних фахівців на вітчизняному і 
міжнародному ринках праці. 

Ми вважаємо, що впровадження сучасних інтерактив-
них методів навчання сприяє якості підготовки майбутніх 
фахівців охорони здоров’я. 

основна частина. На сучасному етапі медичної осві-
ти виникає потреба у застосуванні в навчальному процесі 
інноваційних інтерактивних методів викладання клініч-
них дисципліни. Такі методи сприяють формуванню на-
вичок, умінь, виробленню клінічного мислення, допома-
гає швидко орієнтуватися і приймати рішення в складних 
ситуаціях.

У Медичному коледжі ХНМУ у процесі вивчення клі-
нічних дисциплін для викладання теоретичного матеріалу 
використовуються інноваційні методи:

Інтегрована або бінарна лекція – лекцію читають два 
або три викладачі з різних клінічних дисциплін (з педі-
атрії, терапії, анатомії і фізіології, фармакології). Такий 
метод навчання забезпечує не тільки цікаве викладання 
матеріалу, а потребує уміння інтегрувати знання програм-
ного матеріалу з декількох дисциплін, застосовувати їх на 
практиці.

Використання мультимедійної техніки дозволяє су-
проводжувати навчальний процес схемами, слайдами на 
кожному етапі лекції, що забезпечує наочне, більш глибо-
ке сприйняття матеріалу по темі лекції. 

Залучення студентів у процес читання лекції дозволяє 
зробити лекцію більш цікавою, живою, сприяє об′єднанню  
студента та викладача.

Розгляд клінічних випадків по темі та пошук способів 
вирішення проблем пацієнта. Цей метод зазвичай засто-
совується в кінці лекції. Він сприяє не тільки активізації 
студентів, їх зацікавленості в темі, в майбутній професії, 

а й дозволяє викладачу оцінити ефективність засвоєння 
матеріалу.

При проведенні практичних занять з клінічних дисци-
плін у Медичному коледжі ХНМУ широке впровадження 
отримали такі методи навчання:

Імітаційне моделювання: вирішується імітована, кон-
кретна ситуація, яка має місце в практичній медицині. Та-
кий метод підсилює цікавість до майбутньої професії, до-
зволяє наблизити студента до реалій та вибрати правильну 
тактику при конкретній клінічній ситуації.

«Ділова гра».Особливість такого методу в імпровізо-
ваному розігруванні учасниками  різних ролей у заданій 
проблемній ситуації. Мета рольової гри – забезпечення 
переходу від пізнавальної мотивації до професійної. Ро-
льова гра сприяє розвитку самостійного мислення, швид-
ко приймати рішення в екстремальних ситуаціях, виховує 
почуття відповідальності.

Використання мультимедійної техніки. Для забезпе-
чення наочності та зацікавленості студентів використо-
вуються  слайди, короткі навчальні відеофільми по темі, 
багато з яких створені самими викладачами дисциплін та 
студентами на клінічних базах коледжу.

Висновок. Отже, від глибоких знань викладачів, їх-
нього досвіду, творчості, впровадження сучасних методів 
навчання залежить активність та зацікавленість студентів 
у вивченні матеріалу, досягається не тільки високий рі-
вень теоретичних знань студентів, а й застосування  знань 
і умінь при вирішенні проблем пацієнта, що в подальшому 
забезпечить їх гідну професійну діяльність.
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інФормаЦіЙні теХнолоГії В ФармаЦії та ФармаЦеВтичніЙ осВіті

Л. І. Кучеренко, О. О. Портна, З. Б. Моряк, О. В. Хромильова
Запорізький державний медичний університет

Вступ. Постійне підвищення якості освіти, оновлен-
ня її змісту та форм є одними з передумов організації 
навчально-виховного процесу на кафедрі фармацевтичної 
хімії ЗДМУ.

Основна частина. Комп’ютеризація навчального про-
цесу в медичному вузі із забезпеченням лекцій, практич-
них занять, навчальних і контролюючих систем апаратно-
програмними засобами є однією з актуальних напрямків 
інформаційних технологій в освіті.

Велика кількість студентів на кафедрі, як денної так 
і заочної форм навчання, сприяє максимальній автомати-
зації та активному використанню комп’ютерної техніки, 
супутніх програм для адекватної підготовки майбутніх 
фахівців та об’єктивного контролю їх знань.

Також, продуктивною вважається та комп’ютерна 
система, яка дозволяє отримувати результати навчан-

ня та оперативно реагувати на них. Викладач повинен 
отримати від системи не тільки усереднені результати, 
які дають узагальнену характеристику навчання, але й 
максимально індивідуалізовані результати. Нами були 
розроблені та реалізовані в автоматизованій системі 
«RATOS» бази тестів, що надають можливість говори-
ти про індивідуальні недоліки за конкретними циклами 
питань на кожному з практичних занять в контексті ор-
ганізації підготовки студентів-провізорів до ліцензова-
ного іспиту «КРОК-2».

Висновки. Завдяки реалізованим раніше інструмен-
там фільтрів відповідей, у викладачів кафедри з’явилася 
можливість максимально точно формулювати перелік 
питань, які необхідно розбирати зі студентами на додат-
кових лекціях, присвячених підготовці до ліцензійного 
іспиту.

УДК 378.147.091.33:[159.955:616-07/-08]:61
можлиВості Використання елементіВ проблемно-орієнтоВаноГо наВчання при 

ВиВченні оториноларинГолоГії

С. А. Левицька
ВДНЗ «Буковинський державний медичний університет»

POSSIBILITIES OF USE OF ELEMENTS OF PROBLEM-BASED LEARNING IN 
OTORHINOLARYNGOLOGY STUDYING 

S. A. Levytska
HSEEU «Bukovinian State Medical University» 

Використання елементів проблемно-орієнтованого навчання в роботі студентського наукового гуртка з оториноларинго-
логії дозволив виокремити переваги і недоліки цього методу викладання. Проблемно-орієнтоване навчання стимулювало сту-
дентів щодо вивчення клінічної оториноларингології і повторення матеріалу з базових теоретичних дисциплін, сприяло фор-
муванню клінічного мислення, вмінь роботи в команді, мистецтву ведення наукової дискусії. Водночас проблемно-орієнтоване 
навчання потребує великої кількості аудиторних годин і підходить лише для добре організованих і мотивованих студентів.

The using of elements of problem-based learning in work of a student scientific team on otorhinolaryngology allowed to mark 
out advantages and disadvantages of this method of teaching. Problem-based learning stimulated students to studying of clinical 
otorhinolaryngology and repetition of material on basic theoretical disciplines, favoured to forming of clinical thinking, ability to 
work in team, to art of taking place in scientific discussion. At the same time problem-based learning demands a significant amount of 
classroom hours and is suitable only for well organized and motivated students.

Вступ. Оториноларингологія – одна з клінічних дис-
циплін, абсолютно необхідних для успішної професійної 
діяльності лікарів будь-якої спеціальності. Особливістю 
вивчення оториноларингології є необхідність опанування 
абсолютно нового предмету в умовах мінімальної кіль-
кості годин, відведених на практичні і лекційні заняття. 
В умовах такого розкладу студенти повинні опановувати 
велику кількість нової інформації за короткий час, що не 
може не сказатися на якості вивчення матеріалу. Недо-
статня кількість практичних занять призводить до того, 
що викладачу вистачає часу тільки для формування у сту-
дентів основних практичних навичок і вирішення типових 
клінічних ситуацій. Якість самостійного вивчення матері-
алу залежить не тільки від складності останнього, а й від 
рівнів організованості і мотивації студентів, їх вихідного 
рівня знань і вмінь.

В таких умовах перспективним здається використан-
ня інноваційних методів викладання, проблемно-орієн-
тованого навчання (PBL-problem based learning), командно-
орієнтованого навчання (TBL – team based learning), при 
котрих студент із пасивного слухача перетворюється в 
активного учасника процесу пізнання [4]. 

основна частина. Система PBL виникла для зменшення 
інформаційного перевантаження при вивченні медицини, яке 
має місце коли студенти вимушені завчати величезну кіль-
кість теоретичного матеріалу, відірваного від їх майбутньої 
практичної діяльності [2]. Інноваційна педагогічна практика 
за системою PBL дозволяє замінити існуючий дидактичний 
підхід до проблемо-орієнтованого і зробити навчання на до-
дипломному етапі платформою для безперервного професій-
ного розвитку [3]. Медична освіта повинна відображати той 
факт, що лікарі повинні бути готові постійно вдосконалювати 
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свої знання і вміння у відповідності із потребами практичної 
охорони здоров’я і розвитком сучасної медицини.

Основною метою використання елементів PBL є мо-
тивування студентів щодо вивчення невідомого матеріалу 
і його практичного застосування, вміння не тільки працю-
вати з навчальною і науковою літературою, але й проводи-
ти аналіз і синтез інформації [1]. Необхідною складовою 
такого навчання є вміння працювати в команді. 

Основна відмінність PBL від академічної системи на-
вчання полягає в тому, що студенти не володіють в повній 
мірі теоретичними і практичними знаннями, необхідними 
для вирішення завдання, а накопичують їх у процесі по-
шуку інформації [3]. При цьому під час пошуку відповідей 
на запитання учасники навчального процесу вимушені не 
тільки засвоїти теоретичний матеріал з теми завдання, але 
й опанувати значно більший об’єм інформації як з отори-
ноларингології, так і з суміжних дисциплін. Такий муль-
тидисциплінарний підхід розширює світогляд студентів, 
розвиває в них клінічне мислення, мотивує до ґрунтовного 
вивчення всіх предметів [2].

Відсутність готового очевидного розв’язку завдання 
перетворює опанування матеріалу у захопливу гру, при 
цьому викладач виступає не суворим критиком, який ка-
рає поганими оцінками за невивчену тему, а тьютором, 
котрий лише скеровує процес пізнання.

Вивчення предмету за системою PBL потребує вели-
ку кількість годин, а необхідність повторних зустрічей 
учасників команд із обговоренням результатів вивчення 
проблеми, визначенням нових цілей і формулюванням 
вирішення завдання унеможливлює введення елементів 
PBL-системи в академічний розклад. Допоміжним у про-
цесі засвоєння матеріалу, розвитку творчих здібностей 
студентів, формування у них клінічного мислення, засво-
єння основних принципів наукового пошуку є студент-
ський науковий гурток. 

Для мотивування цікавості студентів щодо вивчення 
оториноларингології в роботу наукового гуртка введе-
ні елементи проблемно-орієнтованого навчання (PBL – 
problem-based learning).

Абсолютно необхідною складовою успішного вико-
нання завдання є знання основних теоретичних дисциплін, 
що вивчалися на молодших курсах (анатомії, фізіології, 
біохімії тощо). Тому на початку заняття викладач (тьютор) 
після ознайомлення студентів із завданням зупиняється 
на основних термінах і поняттях, які використовуються 
в даному сценарії, окреслює студентам об’єм знань з ба-
зових теоретичних дисциплін, необхідний для вирішення 
завдання. Наступним кроком є визначення питань, що ви-
носяться на загальну дискусію, розбивка студентів на ко-
манди і вибір лідерів команд. 

Оскільки сам процес пошуку і дискусії займає бага-
то часу, доцільно поділити все виконання завдання на де-
кілька засідань гуртка і дати завдання підготуватися вдома 
до дискусії. Цікавим є метод, коли в подальшій дискусії 
беруть участь дві команди гуртківців, кожна з котрих від-
стоює справедливість протилежних гіпотез. В такій дис-
кусії студенти можуть проявити і розвинути здібності 
роботи в команді, засвоїти навички ведення наукових де-
батів. Важливим завданням викладача є керування і спря-
мовування дебатів без підказування правильних відпові-
дей чи визначення помилок. Для цього в період підготовки 
PBL-заняття викладачу доцільно створити декілька тек з 
додатковою інформацією, літературними посиланнями, 

клінічними випадками, результатами обстежень, які мо-
жуть стати в нагоді під час дискусії.

Арбітрами в науковій дискусії можуть бути як самі 
учасники команд, так й гуртківці, що досі не були задія-
ні в розв’язання завдання. В кінці дискусії складається 
список питань, стосовно котрих команди дійшли згоди, а 
також окреслюється коло знань як з оториноларингології, 
так і з суміжних дисциплін, котрі необхідні для вирішення 
завдан ня, але котрими студенти не володіють. Опанування 
необхідним теоретичним матеріалом надається гуртків-
цям у вигляді домашнього завдання.

Наступне засідання гуртка розпочинається з «моз-
кового штурму» щодо вирішення завдання, результатом 
котрого є складання списку можливих діагнозів від най-
більш ймовірного до найменш.

Проведення засідань студентського наукового гуртка з 
оториноларингології з елементами PBL дозволило виокре-
мити переваги такого методу: опанування студентами на-
вичок ведення наукових дискусій, роботи в команді, збору, 
аналізу і синтезу інформації, швидкого засвоєння великої 
кількості незнайомого матеріалу, формування клінічного 
мислення. Надзвичайно позитивним моментом є мотивація 
гуртківців щодо вивчення клінічної оториноларингології і 
повторення матеріалу з базових теоретичних дисциплін.

Проте, PBL-метод потребує значно більше аудитор-
них годин, що робить його використання малоймовірним 
при тій кількості практичних занять, що виділяються на 
вивчення оториноларингології. Іншим недоліком системи 
PBL є той факт, що такий метод навчання підходить тільки 
добре організованим студентам із достатньо високим рів-
нем знань теоретичних базових дисциплін і високою мо-
тивацією щодо вивчення клінічної медицини. Саме така 
студентська аудиторія присутня на засіданнях студент-
ського наукового гуртка, що і дало можливість застосува-
ти елементи PBL при такій формі роботи із студентами і 
рекомендувати його до впровадження. 

Висновки.
1. В процесі роботи визначені основні переваги і не-

доліки проблемно-орієнтованого навчання. 
2. Мінімальна кількість аудиторних годин, відведених 

для вивчення оториноларингології, робить можливість 
використання інноваційних методів викладання мало-
ймовірними. Водночас, введення елементів проблемно-
орієнтованого навчання в роботу студентського наукового 
гуртка з оториноларингології дозволило підвищити моти-
вацію студентів до вивчення предмету, стимулювати роз-
виток їх професійних навичок, клінічного мислення, вмін-
ня працювати в команді, брати участь в науковій дискусії.
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ФаХоВа підГотоВка студентіВ іноЗемЦіВ на каФедрі терапеВтичної стоматолоГії 
іЗ Використанням кеЙс-методу

М. О. Левків, І. О. Суховолець, А. М. Серватович
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»

Оптимізація навчального процесу з іноземними сту-
дентами передбачає комплексний підхід до вирішення 
ряду проблем з метою покращення якості підготовки фа-
хівців для різних країн. Основною проблемою традиційно-
го медичного навчання є певний розрив між теоретичними 
знаннями студентів і досвідом професійної діяльності, а 
впровадження нових освітніх технологій світового рівня 
дозволяє формувати у випускників вищої школи профе-
сійні навики, зокрема, забезпечувати їх конкурентну спро-
можність на міжнародному ринку медичних послуг.

Одним зі способів вирішення цього питання є ви-
користання інтерактивних методів навчання в учбовому 
процесі студентів-стоматологів, а саме, кейс-методика. 
Кейси – це інтегровані комплексні ситуаційні задачі. За-
безпечення навчального процесу тематичними хворими не 
завжди є можливе, крім того, пацієнти часто не бажають 
співпрацювати зі студентами, усе це зумовлює доцільність 
використання методу кейсу для вивчення певних розділів 
дисципліни. Використовуючи кейс-методику, слід виходи-

ти із припущення, що вірним може бути будь-яке рішен-
ня, якщо воно є аргументоване. У ситуаційному навчанні 
важливий не стільки кінцевий результат, скільки процес 
його знаходження, адже саме таким чином розвиваються 
професійні якості лікаря, який мислить. 

Отже, при вирішенні ситуаційних задач студенти-
стоматологи не тільки використовують набуті теоретичні 
знання, а й проявляють свої особистісні якості, зокрема 
вміння працювати у групі, а також демонструвати рівень 
розуміння ситуації.
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проФесіЙна реФлексія В структурі адаптаЦії студентіВ-медикіВ до маЙбутньої 
проФесіЙної діяльності

І. В. Лещина, Т. П. Мозгова 
Харківський національний медичний університет

Сучасна вища медична освіта головною своєю метою 
ставить реалізацію професійної складової розвитку осо-
бистості лікаря [1,4]. Професійна адаптація студентів на 
етапі навчання у ВНЗ має важливе значення для реалізації 
майбутнього лікаря як професіонала та формування сту-
дентом власної траєкторії професійного розвитку та задо-
воленням результатами навчальної, а в майбутньому і про-
фесійної діяльності, тому дослідження проблеми адаптації 
студентів-медиків до майбутньої професійної діяльності є 
необхідним та актуальним [2,3,5].

Теоретичний аналіз дозволив нам розглядати поняття 
«професійна адаптація» студентів як цілісний процес ак-
тивного засвоєння студентами знань про професійну діяль-
ність, придбання вмінь і навичок організації життєдіяльнос-
ті в новому статусі на основі присвоєння її норм і цінностей, 
із установленням оптимальних відносин між особистістю й 
вимогами до конкретної професійної діяльності [2,5]. Про-
фесійна діяльність – це соціально значима діяльність, що 
вимагає спеціальних знань, умінь і навичок, а також про-
фесійно обумовлених якостей особистості [3,6].

Серед компонентів професійної адаптації, які можуть 
бути розглянуті як особистісні новоутворення, що вини-
кають в процесі професійно орієнтованої навчальної ді-
яльності студентів, можна виділити професійну рефлек-
сію, що є структурним елементом особистості та визна-
чає якісну характеристику процесу професійної адаптації 
студентів-медиків[3,4].

Для визначення рівня сформованості професійно-
рефлексивних якостей студентів-медиків було використано 

опитувальник «Стиль саморегуляції студентів» В.І. Моро-
санової, що дозволяє діагностувати стильові особливості 
саморегуляції студентів. Стильовими особливостями само-
регуляції є типові для людини й найбільш значимі індивіду-
альні особливості самоорганізації й керування зов нішньою 
й внутрішньою цілеспрямованою активністю, що стійко ви-
являються в різних її видах. Феномен стилю саморегуляції 
проявляється в тому, яким чином людина планує й програмує 
досягнення життєвих цілей, ураховує зовнішні й внутрішні 
умови, оцінює результати й коректує свою активність[7].

За результати проведеного анкетування серед студен-
тів 3–4 курсів медичних факультетів ХНМУ виявлено, що 
високий рівень саморегуляції мають 12,75 % обстежених 
осіб, середній – 70,90 % та низький – 16,35 %. 

Для студентів з високим рівнем саморегуляції були 
характерні усвідомленість і взаємозв’язок регуляторних 
ланок поведінкових реакцій. Такі студенти самостійні, 
гнучко й адекватно реагують на зміну умов, визначення й 
досягнення мети в них усвідомлене. При високій мотива-
ції досягнення вони здатні формувати такий стиль само-
регуляції, що дозволяє компенсувати вплив особистісних, 
характерологічних особливостей, що перешкоджають до-
сягненню мети. Чим вище рівень усвідомленої саморегу-
ляції, тим легше студент опановує новими видами діяль-
ності, впевненіше почуває себе в незнайомих ситуаціях, 
тим стабільніше його успіхи у звичних видах діяльності.

У студентів з низькими показниками рівня саморегу-
ляції потреба в усвідомленому плануванні й програмуван-
ні своєї поведінки не сформована, вони більше залежні від 
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ситуації й думки навколишніх. Можливість компенсації 
несприятливих особистісних особливостей у них зниже-
на, тому можливість оволодіння новими видами діяльнос-
ті залежить від відповідності стильових особливостей ре-
гуляції й вимог виду активності, що опановується.

Більшість студентів-медиків виявила середній рівень 
сформованості індивідуальної системи усвідомленої само-
регуляції довільної активності. Такі студенти недостатньо 
самостійні, не завжди гнучко й адекватно реагують на зміну 
умов, проте визначення й досягнення мети в них, в більшій 
мірі, усвідомлене. При високій мотивації досягнення вони 
здатні іноді формувати такий стиль саморегуляції, що до-
зволяє компенсувати вплив особистісних, характерологіч-
них особливостей, що перешкоджають досягненню мети.

Таким чином, аналіз змісту шкал опитувальника 
«Стиль саморегуляції студентів» показав, що більшість 
студентів-медиків мають недостатній рівень сформованос-
ті системи саморегуляції та рефлексії, що розглядаються 
нами як професійно важливі якості особистості, необхідні 
для успішної професійної адаптації до майбутньої діяль-
ності лікаря та визначає актуальність подальшої розробки 
та впровадження методів навчання, направлених на розви-
ток професійно значимих якостей особистості і, зокрема, 
здатності до професійної рефлексії.
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ФормуВання ФаХоВої компетентності у студентіВ медико-псиХолоГічноГо 
Факультету В проЦесі наВчання педіатрії

В. Д. Лукашук, Т. В. Мeлліна, І. В. Лукашук, О. А. Варварук
Національний медичний університет імені О. О. Богомольця

Вступ. Важливим завданням вищої медичної освіти є 
підготовка компетентного лікаря, який надаватиме комп-
лексну медико-психологічну допомогу. Навчання студен-
тів на медико-психологічному факультеті проводиться за 
кредитно-модульною системою навчання і має свої особ-
ливості.

Пріоритетним напрямком удосконалення професійної 
освіти є компетентнісний підхід для досягнення результату 
навчання – формування компетентностей. Набуття майбут-
нім лікарем професійних компетентностей сприяє успішній 
організації його навчальної діяльності. Набуті знання сту-
дентами медико-психологічного факультету під час навчан-
ня на кафедрі педіатрії спрямовані на підготовку фахівців, 
здатних компетентно виконувати професійні завдання. 

Самостійна робота студентів є важливою компонен-
тою навчального процесу у вигляді позааудиторної, ауди-
торної без участі викладача, так і під його керівництвом, 
оскільки студенти навчаються самостійно здобувати зна-
ння вже на додипломному етапі. 

мета – вивчити формування у студентів медико-
психологічного факультету компетентності у процесі 
навчан ня педіатрії на засадах компетентнісного підходу.

основна частина. Накопичено 10-річний досвід ви-
кладання педіатрії на кафедрі педіатрії № 5 для студен-
тів медико-психологічного факультету та 3–річний – за 
кредитно-модульною системою. Під час навчання студен-
тів 3–6 курсів медико-психологічного факультету (2013–
2015 н.р.) за кредитно-модульною системою оцінювали 
формування навчальних компетентностей. Навчальні ком-
петенції оцінювали за результатами підсумкового конт-

ролю знань. За результатами анкетування встановлено, 
що більшості студентів 3 курсу властивий високий рівень 
мотивації до вивчення педіатрії.

Під час самостійної позааудиторної роботи студенти 
використовують методичні рекомендації до початку прак-
тичного заняття, лекційний матеріал, навчальну літературу 
та інтернет-ресурси, а результати цієї роботи фіксують як в 
зошиті практичних занять, так і в зошиті самостійної робо-
ти. Зазначені зошити перевіряються викладачем на початку 
заняття і оцінюються в балах (50 % від кількості балів за під-
готовчий етап). Після опрацювання поданого навчального 
матеріалу, а саме: розбору клінічних задач, рецептів, профі-
лактичної бесіди, алгоритмів невідкладної допомоги, прак-
тичної супервізії у ліжка хворого викладач оцінює кожного 
студента. Крім того, практичні заняття студентів 4–6 курсів 
включають важливу складову – медико-психологічний су-
провід дітей з різними соматичними захворюваннями або 
психологічну допомогу їх батькам. 

Вагомою є система самостійної роботи студентів: 
підготовка до практичних занять та до підсумкового мо-
дульного контролю. Для самостійної роботи студентів ви-
користовуються навчально-методичні матеріали кафедри, 
основні підручники та навчальні посібники, в тому числі 
останнє 20-е видання Nelson-textbook. 

Зазначений підхід дозволяє формувати у студен-
тів навчальні компетентності, інтегративний сомато-
психологічний підхід.

Висновок. Організація навчання педіатрії для сту-
дентів медико-психологічного факультету з активізацією 
самостійної позааудиторної роботи та з використанням 
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зошитів самостійної роботи, робота з хворим підвищує не 
тільки мотивацію студентів до навчання, а також сприяє 
формуванню навчальних компетентностей.
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сучасні ВимоГи до підГотоВки ФаХіВЦіВ іЗ лабораторної медиЦини

Г. Г. Луньова, О. А. Олійник, Л. І. Сергієнко, О. П. Завадецька, Є. О. Кривенко, Т. Т.Федорова
Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика

Вступ. На етапі євроінтеграції України актуальним 
є розробка стратегії підготовки фахівців з лабораторної 
медицини згідно кваліфікаційним вимогам і професійним 
компетенціям в країнах Євросоюзу. Для цього спочатку 
необхідно розробити системний підхід для удосконалення 
вітчизняної навчальної програми з інтернатури за спеці-
альністю «Лабораторна медицина» для підготовки компе-
тентного та кваліфікованого лікаря-лаборанта [1, 2, 3]. 

Основна частина. Компетенції лікаря-лаборанта роз-
поділяються на загальнокультурні та професійні. Загаль-
нокультурні компетенції характеризуються: здатністю фа-
хівця та його готовністю аналізувати соціально-значущі 
проблеми і процеси, використовувати в практиці методи 
гуманітарних, медико-біологічних та клінічних наук у різ-
них видах своєї професійної діяльності; використовувати 
методи управління, знаходити та приймати відповідальні 
управлінські рішення  в рамках своєї професійної компе-
тенції; виконувати свою діяльність з урахуванням прий-
нятих моральних та правових норм, законодавчої бази в 
роботі з конфіденційною інформацією; творчо викорис-
товувати комп’ютерні технології. Професійні компетенції 
лікаря-лаборанта характеризуються в діагностичній діяль-
ності здатністю та готовністю до проведення лаборатор-
них досліджень у відповідності до профілю лабораторії; 
здійснювати заходи по забезпеченню та контролю якості 
лабораторних досліджень на преаналітичному, аналі-
тичному та постаналітичному етапах; аналізувати зако-
номірності функціонування окремих органів та систем, 
використовувати знання анатомо-фізіологічних основ, 
фундаментальних біологічних уявлень, основних теорій, 
концепцій та принципів для постановки і рішення нових 
задач в межах лабораторної діагностики, при впроваджен-
ні нових методів дослідження та обладнання. В профілак-
тичній діяльності фахівець повинен вміти надати першу 
медичну допомогу при невідкладних станах, бути гото-
вим до проведення санітарно-просвітницької роботи. В 
організаційно-управлінській діяльності лікар-спеціаліст 
здатний керувати колективом та забезпечувати міри вироб-
ничої безпеки при роботі медичних лабораторії; викорис-
товувати знання  організаційної структури, управлінської 
та економічної діяльності медичних лабораторій, проводи-
ти оцінку ефективності сучасних медико-організаційних 
та соціально-економічних технологій при наданні лабора-

торних послуг;  знати і використовувати нормативну до-
кументацію, яка прийнята в охороні здоров’я України, а 
також документацію для оцінки якості та ефективності ро-
боти клініко-діагностичних лабораторій. Такі фахівці, ма-
ючи певні практичні навички та теоретичні знання, здатні 
не тільки самостійно працювати в сучасних діагностичних 
центрах, проводити кваліфіковану інтерпретацію отрима-
них  результатів аналізів, диференційну діагностику, а в 
разі необхідності консультувати клініцистів [4–9].

Висновки. Таким чином, оволодіння ключовими про-
фесійними компетенціями  в інтернатурі з лабораторної 
медицини є важливий  етап підготовки  лікаря-лаборанта, 
який свої професійні знання зможе реалізувати в сучасних 
високотехнологічних медичних лабораторіях.
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УДК 378.147
перспектиВи Використання наВчальниХ ВідеоФільміВ та ВіртуальниХ проГрам  

на каФедрі терапеВтичної стоматолоГії

М. А. Лучинський, В. М. Лучинський, Ю. В. Болюк, Ю.І. Лучинська
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»

THE PROSPECTS OF USING VIRTUAL TRAINING VIDEOS AND VIRTUAL PROGRAMS  
AT THE DEPARTMENT OF THERAPEUTIC DENTISTRY

M. A. Luchynskyi, V. M. Luchynskyi, Y. V. Boliuk, Y. I. Luchynskaya
SHEI «Ternopil State Medical University by I. Ya. Horbachevsky of MPH of Ukraine»

У статті висвітлено перспективи використання віртуальних методів навчання при підготовці студентів зі спеціальності 
«Стоматологія». Зокрема наведено результати оцінки доцільності та ефективності впровадження офіційних банків навчальних 
відеофільмів та віртуальних програм на кафедрі терапевтичної стоматології ДВНЗ «Тернопільський державний медичний уні-
верситет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України» та ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет».

The article shows the prospects of virtual learning methods in training students of “Dentistry”. In particular, it is shown the results 
of evaluation of the feasibility and effectiveness of the implementation of official bank of training videos and virtual programs at the 
Department of Therapeutic Dentistry at the Ternopil State Medical University by I. Ya. Horbachevsky and Ivano-Frankivsk National 
Medical University.

Вступ. Лікарі споконвіку вважаються елітою суспіль-
ства. Професія медика завжди була однією з найпрестиж-
ніших. Лікар – це той, кому люди довіряють найцінні-
ше – своє здоров’я або навіть життя, і очікують допомоги. 
Вони хочуть бачити в цій людині в білому халаті високий 
інтелект, гострий розум, ерудицію та беззаперечну впев-
неність в діях.

Останнім часом проводиться багато досліджень, ме-
тою яких є пошук засобів та методів підвищення якості 
вищої медичної освіти. Найбільше уваги зараз надається 
використанню в навчальному процесі надбань науково-
технічного прогресу. Стрімкий розвиток комп’ютерних 
технологій відкриває широкі можливості для всіх галу-
зей, зокрема і медицини. А досвід останніх років показує, 
що інформаційні технології можуть стати невід’ємною 
складовою освітнього процесу. В даний час у медичних 
університетах України та світу загалом розробляються 
й успішно впроваджуються нові методики викладання 
різних дисциплін і подання навчального матеріалу з ви-
користанням комп’ютерної апаратури та мережі Інтернет. 
Починають поширюватися інноваційні підходи до викла-
дання, організації роботи, контролю навчального процесу 
та оцінки знань та вмінь студента [6, 7]. Досить великої 
популярності набув метод дистанційного навчання, який 
успішно використовується багатьма українськими медич-
ними вузами, особливо на етапі післядипломної освіти, для 
спеціальності «Сестринська справа» і частково для спеці-
альності «Педіатрія» [5]. У багатьох університетах впро-
ваджена система MOODLE [1, 5]. Велику ефективність 
навчання студентів різних факультетів та лікарів-інтернів 
різних спеціальностей забезпечують інтерактивні методи, 
що підтверджується досвідом як вітчизняних вищих на-
вчальних закладів, так і вузів країн прогресивних щодо 

освітніх програм [4, 5, 6, 8, 9]. Користуються популярніс-
тю серед студентів та викладачів Інтернет технології (со-
ціальні мережі, Skype та Google-форми) [1, 3, 10]. Почи-
нають застосовувати віртуальні технології, мультимедійні 
методи навчання, а також існує досвід запровадження та 
використання електронних журналів обліку успішності [2, 
11, 12].

основна частина. Інноваційні підходи до освітнього 
процесу у вищих медичних навчальних закладах в основно-
му спрямовані на підвищення ефективності та спрощення 
навчання. І особливо важливим завданням, яке вони повин-
ні виконувати, є забезпечення високого рівня оволодіння 
практичними навиками. Як один із таких інноваційних під-
ходів ми пропонуємо використання у процесі навчання те-
матичних відеофільмів та віртуальних програм.

У ДВНЗ «Тернопільський державний медичний уні-
верситет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України» вже 
створений банк навчальних відеофільмів та віртуальних 
навчальних програм, які можна знайти на офіційному сай-
ті. Проте він в основному містить матеріали з теоретичних 
дисциплін. Ми вважаємо, що використання таких додат-
кових навчальних матеріалів може значно спростити для 
студента оволодіння практичними навичками. Тому вкрай 
важливо створювати такі відеофільми та програми для клі-
нічних дисциплін. Візуальне сприйняття допоможе швид-
ше і краще зрозуміти і запам’ятати алгоритми виконання 
маніпуляцій. Це дозволить кожному студенту побачити те-
матичні клінічні випадки і тактику лікаря, що в свою чергу 
сприятиме підвищенню рівня знань та вмінь студента.

Щоб оцінити доцільність створення банку навчальних 
відеофільмів та віртуальних програм на кафедрі терапев-
тичної стоматології ДВНЗ «Тернопільський державний 
медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ 
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України» та ДВНЗ «Івано-Франківський національний 
медичний університет» було проведено аналітичне дослі-
дження шляхом добровільного анонімного анкетування. 
У дослідження було включено 40 лікарів-інтернів ДВНЗ 
«Тернопільський державний медичний університет імені 
І. Я. Горбачевського МОЗ України» та 20 лікарів-інтернів 
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний уні-
верситет». За результатами анкетування (табл. 1) 97 % 
опитаних обох вузів знають про існування навчальних 
відеофільмів та віртуальних навчальних програм. Проте 
виявилось що в ДВНЗ «Івано-Франківський національ-
ний медичний університет» немає офіційної бази такого 
додаткового навчального матеріалу. 99 % лікарів-інтернів 
цього вищого навчального закладу хочуть, щоб їхній уні-
верситет запровадив використання навчальних відеофіль-
мів та віртуальних програм. 97 % опитуваних з ДВНЗ 
«Тернопільський державний медичний університет імені 

І. Я. Горбачевського МОЗ України» користувались таким 
матеріалом у процесі навчання, при цьому всі студенти 
готувались в такий спосіб до занять з медичної фізики 
та хімії, 62 % використовували навчальні відеофільми з 
інших теоретичних дисциплін і 89 % – з клінічних дис-
циплін (41 % – саме з терапевтичної стоматології). В той 
же час в ДВНЗ «Івано-Франківський національний медич-
ний університет» вже користувались навчальними відео-
фільмами та програмами 91 % опитуваних, в тому числі 
55 % готувались за допомогою таких матеріалів до занять 
з теоретичних дисциплін і 87 % – з клінічних дисциплін 
(38 % – саме з терапевтичної стоматології). 95 % опитува-
них з обох вузів вважають, що буде доцільним створення 
банку навчальних відеофільмів та віртуальних програм на 
клінічних кафедрах, в тому числі 93 % анкетованих вва-
жають, що застосування таких додаткових матеріалів буде 
ефективним в процесі навчання.

Висновки. Результати даного дослідження показали, 
що використання інформаційних та мультимедійних тех-
нологій, зокрема навчальних відеофільмів та віртуальних 
програм, є досить поширеним і бажаним серед студентів, 
особливо для навчання з клінічних дисциплін, в тому чис-
лі на кафедрі терапевтичної стоматології. Це підтверджує 
необхідність створення спеціальних банків такого додат-
кового навчального матеріалу, який би був доступним для 
студентів в процесі підготовки до занять та самостійної 
роботи.
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наВчально-методичне та матеріально-теХнічне ЗабеЗпечення  
наВчальноГо проЦесу при ВиВченні педіатрії студентами IV курсу  

медичноГо Факультету 

В. І. Мазур
Запорізький державний медичний університет 

Організація теоретичної і практичної підготовки сту-
дентів IV курсу медичного факультету з педіатрії базуєть-
ся на загальноприйнятих принципах навчального проце-
су: послідовність, систематичність викладання матеріалу 
відповідно до навчальної програми та навчального плану. 
Навчально-методичне та технічне забезпечення навчаль-
ного процесу – копітка повсякденна робота, яка повинна 
враховувати багато складових, починаючи від умов базових 
лікувально-профілактичних установ. Метою даної публі-
кації є аналіз навчально-методичного, технічного забезпе-
чення роботи студентів при вивченні педіатрії на кафедрі 
факультетської педіатрії. Важливим засобом забезпечення 
послідовності у засвоєнні знань та практичних навичок є 
проведення систематичного поточного та підсумкового 
контролю[3]. З цією метою на кафедрі існує база тестів 
(5000) для студентів IV курсу медичного факультету, яка 
охоплює всі теми. Їх наявність дозволяє проводити тре-
нування у режимі навчання та контролю з використанням 
комп’ютерних технологій, системи RATOS. Розроблено 
тести різного рівня складності. Це дає можливість викла-
дачу стандартизовано та об’єктивно оцінити підготовку 
студентів. Такий метод контролю знань стимулює студентів 
до постійної теоретичної та практичної підготовки, сприяє 
кращому засвоєнню матеріала з педіатрії. Теми, відведені 
для самостійної роботи, обов’язково включаються в тестові 
завдання. Нові тенденції реформування вищих навчальних 
закладів обумовлюють необхідність впровадження в на-
вчальний процес нових форм і методів навчання, що спри-
яють його інтенсифікації, стимулюють розумову діяльність 
студентів і формують у майбутніх спеціалістів навички са-
мостійної творчої роботи [1,2,3]. Використання нових тех-
нічних засобів у процесі навчання не повинно замінювати 
викладача як особистість [2,3]. Навчання організується так, 
щоб кожен студент при виконанні програми міг проявити 
свої індивідуальні здібності. Особлива увага приділяється 

навчально-методичному забезпеченню лекційних і прак-
тичних занять з використанням сучасних комп’ютерних 
технологій та навчальних відеофільмів. На кафедрі створе-
на і постійно поповнюється база навчальних відеофільмів 
стосовно захворювань дитячого віку. Це дає змогу проде-
монструвати на лекції чи практичному занятті клінічні ва-
ріанти захворювання. Для теоретичної самопідготовки сту-
дентів на кафедрі використовуються електронні методичні 
розробки з усіх тем. Проте акцент робиться на засвоєнні 
студентами практичних навичок. Використання сучасних 
технологій в навчально-методичному забезпеченні прак-
тичних занять доповнює заняття, активізує пізнавальну ді-
яльність майбутніх лікарів. 

Висновки.
1. Важливим засобом забезпечення послідовності у 

засвоєнні знань є використання сучасних комп’ютерних 
технологій.

2. Потрібне постійне вдосконалення технічного забез-
печення навчального процесу,форм і методів викладання 
дисципліни.
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тВорчиЙ підХід В удосконаленні проЦесу наВчання

В. Д. Макаренко
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Удосконалення навчального процесу ставить перед ви-
кладачем вищих навчальних закладів необхідність пошуку 
таких методів навчання, які б удосконалювали самостійну 
роботу студентів, забезпечували розвиток у них гнучкості 
мислення, ініціативності, пізнавальної активності, самостій-
ності прийняття рішень, творчого підходу до розв’язання 
проблемних ситуацій. Здавна відомо, що тільки емоційно 
забарвлене добре запам’ятовується. У вивченні предмету 
«Дитячі інфекційні хвороби» використовується дитяча твор-
чість і те що пов’язано з дітьми. На початку лекції в муль-
тимедійних презентаціях пропонується перегляд (це займає 
3–5 хвилин) мультфільмів по темі заняття, це зацікавлює 
студентів для подальшого прослуховування теоретичного 
матеріалу. На практичних заняттях декламуються вірші, при-
свячені дитячим інфекціям (грип, вітряна віспа, скарлатина 
та ін.), що іноді молодь надихає на власну творчість. Також 

пропонується підготувати власні відео презентації. Плюсом 
даної методики є можливість активно застосовувати візуаль-
ний матеріал, підвищувати продуктивність самопідготовки. 
Практичні заняття проводяться біля ліжка хворого, де треба 
володіти знаннями деонтології, знати клінічні особливості 
перебігу інфекційної хвороби, діагностики, терапії. Прово-
дяться семінари-екскурсії до ДУ» Інститут мікробіології та 
імунології ім. І.І. Мечникова НАМН України», співробітни-
ки якого зробили значний внесок в боротьбу з інфекційними 
хворобами. Крім того, будівля інституту є однією із найбільш 
видатних споруд великого архітектора Бекетова. Таким чи-
ном відбувається зближення з наукою, культурою, мистецт-
вом, історією. Отже реалізація засад активного навчання до-
зволяє викладачу і студенту вийти за рамки вузівської освіти, 
дає можливість формування не тільки професійного, але й 
соціального рівня майбутнього лікаря.



211

наВчально-методичне та орГаніЗаЦіЙне ЗабеЗпечення наВчальноГо проЦесу  
на каФедрі дитячої ХірурГії та анестеЗіолоГії для анГломоВниХ студентіВ

М. О. Макарова, О. В. Лятуринська
Запорізький державний медичний університет

Вступ. Головними рисами реформування вищої осві-
ти в Україні є прагнення до підвищення якості освіти, 
фундаментальності та інтеграції, посилення гуманістич-
ної спрямованості, збільшення варіативності, ролі само-
стійної роботи студентів та технологізації процесу навчан-
ня. Метою інформатизації є створення умов для розвитку 
особистості, її самовизначення й самореалізації. Особли-
во гостро це питання, як і питання якості освіти, стоїть 
відносно студентів-іноземців англомовної форми навчан-
ня. Враховуючи той факт, що поряд із знаннями питань 
дитячої хірургії фігурує питання мови саме лінгвістичних 
аспектів медичної термінології, яка є бар’єром при спіл-
куванні з пацієнтами та батьками хворих дітей. Не мож-
ливість англомовних студентів самостійно працювати з 
більшістю пацієнтів ускладнює засвоєння практичних на-
вичок та надбання вмінь роботи з хворими.

Розроблені на кафедрі навчально-методичні посібники 
та історії клінічних випадків віртуальних пацієнтів англій-
ською мовою, мають на меті урізноманітнити шляхи тео-
ретичної та практичної підготовки англомовних студентів 
при вивченні дитячої хірургії з метою оптимізації способів 
формування клінічного мислення майбутніх фахівців. 

Створення та використання в педагогічному процесі 
клінічних випадків віртуальних пацієнтів, максимально 
наближує англомовного студента до практичної діяль-
ності. форми навчання забезпечує формування клінічно-
го мислення і потребує висловлення власної думки в колі 
студентів під час занять та співпраці із викладачем.

Викладачі кафедри дитячої хірургії та анестезіології 
проводять значну методичну роботу, яка спрямована на ство-
рення навчально-методичних матеріалів англійською мовою, 
що дозволяють викладачеві застосовувати більш ефективні, 
оптимальні методи і прийоми роботи, або освоїти нові техно-
логії в навчанні, а студентам ефективно засвоювати навчаль-
ний матеріал в аудиторії та при самостійній роботі.

При створені навчально-методичного забезпечення для 
англомовних студентів, викладачі кафедри намагаються 
розробляти методичні посібники для всіх видів навчаль-
ної діяльності студентів в тому числі і для самостійної 
роботи. Вимоги до змісту окремих компонентів навчально-
методичних комплексів залежать від виду навчально-
методичного матеріалу, але спільним має бути комплексний 
підхід. Це означає, що посібник повинен відображати зміст 
модуля і, обґрунтування рівня засвоєння, а також містити 
необхідний матеріал для вивчання теми і дозволяє студенту 
досягати необхідного рівня засвоєння модуля та провести 
самоконтроль і відкоригувати свою навчальну діяльність.

Наявність клінічного мислення є невід’ємною складо-
вою свідомості студента-медика і навчити клінічно мис-
лити допомагають розроблені віртуальні історії хвороби. 
Історія віртуального пацієнта розрахована на весь модуль 
та дозволяє викладачу надавати дозовану інформацію про 
пацієнта, зміни в його стані та результати додаткових ме-
тодів досліджень. Таким чином всі студенти групи прий-
мають участь у клінічному розборі, можуть висловити 
свою думку та запропонувати додаткові методи дослі-
дження. Після отримання додаткової інформації від викла-
дача, може кардинально змінитися попередній діаг ноз та 

напрямок необхідних методів обстеження. Таким чином 
студенти самостійно визначають попередній діагноз, при-
значають та обґрунтовують методи обстеження, проводять 
диференційній діагноз та призначають лікування при чому 
всі матеріали надаються англійською мовою.

Також нами створено англійською мовою цілий ряд 
клінічних задач різного рівня складності задля рішення 
яких студент вимушений вивчати додаткову літературу, 
використовувати та систематизувати набуті знання на по-
передніх кафедрах. Ми залучили до навчальної роботи ві-
деотехніку. На кафедрі створені спеціальні відеофільми з 
різних тем дитячої хірургії. Під час занять для студентів 
організують показ відеофільмів з коментарями виклада-
ча та дискусією. В матеріалах відеофільмів використані 
відео-сюжети відзняті в клініці під час оперативних втру-
чань та учбові фільми. Така проведена робота дозволяє 
продемонструвати одночасно хворих зі всією патологією, 
яка розглядається на практичних заняттях навіть при від-
сутності тематичних хворих в клініці під час циклу.

Висновки. 
1. Створення навчально-методичних матеріалів ан-

глійською мовою дозволяє викладачеві застосовувати 
більш ефективні, оптимальні методи і прийоми клінічної 
роботи з англомовними студентами.

2. Застосування англомовних історій хвороби вірту-
альних пацієнтів при проведенні практичних занять на 
кафедрі дитячої хірургії з іноземними студентами сприяє 
формуванню клінічного мислення, наближає студента до 
його майбутньої діяльності не зважаючи на мовний бар’єр 
з пацієнтами клініки. 
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наШ підХід до побудоВи лекЦіЙноГо проЦесу

Л. М. Маланчук, І. М. Маланчин, С. В. Хміль, З. М. Кучма, Л. Є. Лимар, С. Л. Маланчук
 ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»

Вступ. Головною частиною навчання у вищому на-
вчальному закладі є лекція. Традиційною є думка як викла-
дачів, так і студентів про те, що під час лекцій студенту по-
винні «подати» готові знання і він не повинен прикладати 
власних зусиль для їх засвоєння. Однак, зміни технології 
читання лекцій можуть зламати стереотип поглядів на це 
питання.Звичайно, впровадження будь-яких інновацій ви-
магає певних зусиль, терпіння та наполегливості.

основна частина. Сучасних студентів, які мають віль-
ний доступ до наукової інформації через Інтернет часом бу-
ває важко зацікавити традиційно прочитаною лекцією, що 
спонукає нас до впровадження нових форм і методів про-
ведення лекційного заняття. Одним із методів, що, на наш 
погляд, оптимізує навчальний процес та підвищує ступінь 
засвоєння матеріалу, є використання матеріалів Інтернету 
у вигляді домашнього завдання. На студентській сторінці 
в Інтранеті повідомляємо зміст тематичного домашнього 
завдання. Знаючи зміст і тематичні завдання, не в кінці, а 
на початку заняття студенти задають викладачу питання 
у письмовій формі. Упродовж кількох хвилин лектор ана-
лізує ці питання і дає змістовні відповіді, вплітаючи їх у 
текст лекції. До відповідей на окремі питання можна залу-
чати добре підготовлених студентів, наприклад, студентів-
гуртківців, які працюють над відповідними темами у сту-
дентському науковому гуртку. Така лекція набуває форми 
«прес-конференції» і, як організаційна форма навчання, 
стає способом інтерактивної взаємодії викладача і студен-
тів. Частину часу в кінці деяких лекцій відводимо для того, 
щоб поставити питання студентам, почути їх висловлюван-
ня, викладення їх позиції. Для розвитку наочно-образного 

мислення у студентів лектор здійснює підбір необхідних 
відео (кіно) матеріалів по темі, що вивчається, в ході огляду 
відео (кіно) матеріалів коментує події, що відбуваються на 
екрані. Серед навчальних відеофільмів найчастіше вико-
ристовуємо, зокрема, «Методи діагностики в гінекології», 
«Доброякісні пухлини, фонові, передракові та злоякісні за-
хворювання жіночих статевих органів», «Методика взяття 
мазків на онкоцитологічне дослідження». Розміщення «Ма-
теріалів для підготовки до лекцій» в рубриці «На допомогу 
студентам» дає можливість студентам, готуючись до лекції, 
виписувати до конспектів найбільш важливу інформацію 
із лекцій, а лектор з’ясовує, наскільки студентам зрозумі-
ло те, що опрацьовувалось самостійно і коментує найбільш 
складні місця. Проведення лекції в інтерактивній формі має 
декілька позитивних сторін, а головне, студент перестає 
бути пасивним об’єктом навчання. Разом з тим, змінюють-
ся стереотипи мислення студентів про те, що йому повинні 
надати готові знання та розуміння того, що він повинен до-
класти власних зусиль для оволодіння ними.

Висновок. Досвід роботи показав, що ефективне 
впровадження в навчальний процес таких форм органі-
зації лекційного процесу дає можливість інтенсифікувати 
педагогічну працю, опрацювати велику кількість інформа-
ції, а також сприяє налагоджуванню під час лекції зворот-
ного зв’язку зі студентами. 
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Вступ. Покращення якості підготовки лікарів в наш час 
є пріоритетним завданням кожного вузу, оскільки суспіль-
ство ставить перед випускниками медичних вузів сучасні 
вимоги, основне місце серед яких займає високий профе-
сіоналізм лікаря, а також знання психології, медичної ети-
ки, деонтології, тощо. Це має забезпечуватись удосконален-
ням форм та методів навчальної роботи на кафедрах. 

основна частина. Предмет «Акушерство та гінеколо-
гія» викладається на ІV–VІ курсах, отже до нас приходять 
студенти не лише із знаннями базових, але й деяких клі-
нічних дисциплін, у декого із них уже є певні уявлення про 
те, чим вони хотіли б займатись у майбутньому, де хто ще 
поки-що не зорієнтувався. Важливим моментом у роботі 
викладача є формування у студентів позитивної мотива-
ції щодо навчання взагалі, вивчення предмету та, зокрема, 
конкретної теми. Для оптимізації та урізноманітнення за-
нять ми намагаємось впроваджувати певні нестандартні 
методики, що на наш погляд, сприяє зацікавленості сту-

дента у вивченні матеріалу та засвоєнню його. Деякі з них 
можливо оптимально використати в умовах «єдиного дня», 
тобто, якщо студенти впродовж усього дня навчаються на 
одній кафедрі. Зокрема, для вивчення конкретних ситуа-
цій використовуємо певні сценарії «кейсу», який включає 
і самостійну роботу окремого студента, і виступи студентів 
із власним рішенням проблеми та його обґрунтуванням та 
захистом. Кейс-метод ставить за мету максимально активі-
зувати навчально-пізнавальну діяльність кожного студента 
і включити його в процес аналізу ситуації і прийняття рі-
шень. Для здійснення цього методу використовуємо набори 
ситуаційних задач, які відображають конкретні ситуації, що 
трапляються в нашій клініці. Групу ділимо на 2–3 підгрупи, 
в кожній вибирають «спікера», який відповідає за розподіл 
питань, задач та за прийняті рішення, узагальнює їх і робить 
коротеньку доповідь про прийняті рішення, обґрунтовуючи 
їх. Одним із варіантів активізації пізнавальної діяльності 
студентів, розвитку клінічного мислення є організація так 
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званих «прес-конференцій». Після ранкової роботи з паці-
єнтами студенти пишуть протоколи та доповідають про ре-
зультати обстеження та план лікування, обґрунтовуючи їх. 
Як варіант проведення неформальної «прес-конференції» 
пропонуємо учасникам задавати запитання доповідачу. З 
метою залучення до занять більшої кількості учасників змі-
нюємо та перерозподіляємо ролі між ними. Якщо викладач 
упевнений в існуючому інтересі студентів до дискусії, він 
може використати метод «викликати нового речника», хто 
хоче поділитись своєю думкою щодо правильності прий-
нятих рішень (діагнозу, об’єму обстеження, тактики, їх 
обґрунтування, тощо), після чого виступаючий може ви-
кликати наступного «речника». Таким чином, ми залучаємо 
до участі в дискусії максимальну кількість студентів. Запи-
тання, які залишаються кінці кожного заняття, пропонуємо 

сформулювати в письмовій формі, прочитати їх та дати на 
них відповідь іншим студентам. Використовуємо обгово-
рення цих відповідей. 

Висновок. Індивідуальний підхід до організації на-
вчального процесу із використанням вказаних методик 
розвиває у студентів такі якості як ініціативність, творчий 
підхід до розв’язання проблем, готовність до дії в різних 
умовах, та вміння гнучко реагувати на них, що є необхід-
ним для майбутніх лікарів.
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У даній публікації представлений досвід роботи викладачів кафедри гістології, цитології та ембріології використання 
в навчальному процесі сучасних технічних інновацій та інформаційно-комунікаційних технологій, а саме: мультимедійних 
лекцій-презентацій, відеосистем (світловий мікроскоп-відеокамера-телевізор), а також інтерактивної дошки. Використання 
досягнень технічного прогресу відкриває принципово нові можливості професійної освіти, всебічної реалізації творчих, по-
шукових, індивідуальних і комунікаційних форм навчання. Сприяє підвищенню ефективності та мобільності навчання, а також 
відповідності вимогам сучасного соціально-економічного світу. Заняття з використанням інноваційних технічних засобів про-
ходять цікавіше, без обмежень інтерактивного спілкування викладача і студента, що сприяє кращому розумінню і засвоєнню 
тематики предмета. Але, в свою чергу, використання сучасних інтерактивних методів навчання вимагає відповідної підготовки 
і навичок управління технічними засобами викладача, а також матеріальних засобів, з метою їх придбання.

The experience of the teachers of the Department of Histology, cytology and embryology which had used in the study process the 
modern technical innovations and informative-communicative technologies, such as: multimedia lectures-presentations, videosystems 
(light microscope-videocamera-TV), interactive board is shown in this published work. The usage of the achievements of the 
technological progress opens the principle new possibilities of the professional education, the overall implementations of the creative, 
searching, individual and communicative forms of study. It promotes for the study to be more effective and mobile. It corresponds to 
the requirements of the modern social-economic world. The classes on which the innovative technical tools are used undergo more 
interesting, without limit of the interactive communication in between the teacher and student. This favours to the better understanding 
and digestion of knowledge correspondingly to the themes of the subject. But in turn, the usage of the modern interactive modes of study 
requires the relevant training and habits of work from the teacher and the money to buy the technical tools too.

Вступ. Вдосконалення сучасних інформаційно-
комунікаційних технологій навчання у закладах вищої 
освіти є одним із пріоритетних шляхів модернізації сис-
теми вищої освіти. Важливим завданням будь-якого ви-
щого навчального закладу є підготовка і перепідготовка 
професорсько-викладацького складу, і навіть, підготовка 
викладачів нової формації, які вільно володітимуть нови-
ми технологіями, ефективно і доцільно поєднуючи систе-
му традиційного навчання з інноваційними. Використання 
інформаційно-комунікаційних технологій в освіті надає 
можливість освітянам не лише зробити навчальний про-

цес більш наочним і проблемно-орієнтованим, а й сприя-
тиме зв’язку між окремими дисциплінами та галузями. 

Основна частина. Особливістю дисципліни гістології, 
цитології та ембріології є гармонійне поєднання різних 
областей знань медицини. Це передбачає велику кількість 
практичних занять, засвоєння об’ємного та дуже складно-
го матеріалу, а також вивчення гістологічної номенклату-
ри. Використання сучасних, інноваційних методів та на-
очних матеріалів дозволяють ефективніше опрацьовувати 
студентам матеріал, полегшують працю викладача при 
поясненні і контролі знань, але одночасно й збільшують 
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вимоги викладача до себе як фахівця, внаслідок чого прак-
тичне заняття стає досить цікавим і насиченим. Важли-
вими завданнями викладачів нашої кафедри є створення 
умов для активної участі студентів у навчальному процесі, 
збільшення об’єму самостійної роботи студентів. А вико-
ристання комп’ютерних технологій, насамперед, спрямо-
ване на підвищення якості самостійного навчання.

Важливим складовим успішного засвоєння студентами 
предмету є лекція, яка має бути сучасною, інформативною, 
проблемною. Тому, удосконалення навчального процесу 
сучасними комп’ютерними технологіями, зокрема муль-
тимедійними лекціями-презентаціями, дозволяє знач но 
підвищити інформативність, ілюстративність і, відповід-
но, якість сприйняття навчального матеріалу студентами. 
Електронна мультимедійна презентація – найбільш зруч-
ний засіб донести інформацію до слухачів різної аудито-
рії. Основна перевага – можливість демонстрації тексту, 
графіки (фотографій, малюнків, схем), анімації та відео в 
будь-якому поєднанні без необхідності перемикання між 
різними додатками – програмою для перегляду зображень, 
відео- та аудіо-програвачем, а також є можливим упорядку-
вання лекційного матеріалу. Під час демонстрацій лекцій-
ного матеріалу із застосуванням мультимедійних установок 
є можливим додати у світ лекції не тільки живий звук, але 
і якісну динамічну картинку. Застиглі плакати з великими 
складними схемами з легкістю перетворюються на ряд 
структур, які відкриваються в логічній послідовності, що 
полегшує сприйняття студентами. У мультимедійних пре-
зентаціях активно використовується слайди кольорових зо-
бражень макро- і мікропрепаратів, що ілюструють сучасні 
можливості морфологічної діагностики, а також схеми, діа-
грами, та відеофільми, які наглядно пояснюють гістофізіо-
логічні механізми багатьох структур і процесів.

При вивченні такої дисципліни як гістологія, цитоло-
гія та ембріологія надзвичайно важливим залишається ви-
вчення розвитку і будови окремих тканин і органів на мі-
кроскопічному та субмікроскопічному рівні. Тому немож-
ливо обійтися без використання гістологічних препаратів, 
які не перестають бути актуальними та відіграють суттєву 
роль для розуміння та вивчення мікроскопічної будови клі-
тин, тканин і органів. У зв’язку з цим, навчальні аудиторії 
кафед ри обладнані відеосистемами (світлооптичний мікро-
скоп – відеокамера – телевізор) для перегляду на практич-
ній частині заняття гістологічних препаратів, як на екрані 
телевізора, так і за допомогою світлових мікроскопів, пра-
цюючи індивідуально. На відміну від індивідуального ви-
вчення гістологічних препаратів за допомогою світлових 
мікроскопів, отримання зображення на великому екрані до-
зволяє викладачеві і студентові спільно обговорювати його 
деталі. Студент має можливість ознайомитися з препара-
том при різних збільшеннях і скласти найбільш детальне і 
правильне уявлення про ту, чи іншу структуру спочатку за 
допомогою викладача, а потім працюючи з мікроскопом са-
мостійно. При такому підході заняття проходять активніше 
і цікавіше, ефективність їх підвищується та сприяє інтер-
активній праці викладача та студента без обмежень. Але, 
навчаючись на нашій кафедрі, студент повинен оволодіти 
ще й навичками роботи з мікроскопом і вмінням «читати» 
гістологічні препарати, що досягається регулярною практи-
кою самостійної роботи.

На сьогодні значна увага приділяється методам ін-
терактивного навчання із застосуванням комп’ютерних 
програм, засобами реалізації яких слугує, встановлена на 

нашій кафедрі, інтерактивна дошка. Інтерактивна дош ка 
дозволяє об’єднати три різні інструменти: екран для ві-
дображення інформації, звичайну маркерну дошку та ін-
терактивний монітор. Можливості інтерактивної дошки 
включають використання екранних сторінок і смуг про-
крутки, збереження рукописних приміток у файл. Інтер-
активна дошка дозволяє працювати з рукописним текстом 
і введеними за допомогою маркера зображеннями та змі-
нювати їх положення, розмір, вибірково видаляти об’єкти, 
виконувати операції з буфером обміну. Це дозволяє довіль-
но доповнювати виведене зображення ручними замітками, 
коментарями, примітками або «окресленнями» будь-яких 
важливих фрагментів тексту чи графіки, що привертають 
увагу. Можливість переміщення автофігур, малюнків і на-
писів в інше місце екрана дозволяє створювати завдання 
на впорядкування об’єктів, класифікацію та встановлен-
ня відповідності. При роботі з інтерактивною дошкою є 
можливим використовувати ряд додаткових інструментів: 
екранну лупу, що дозволяє збільшити або виділити фраг-
мент зображення на екрані (наприклад, при обговоренні 
результатів гістологічного дослідження); «непрозору за-
віску», за допомогою якої можна закрити частину зобра-
ження, а також таймер, екранний транспортир, лінійку та 
інструменти розпізнавання рукописного тексту. Викликає 
інтерес використання з інтерактивною дошкою різних на-
вчальних програм, тренажерів, інтерактивних моделей. 
Застосування інтерактивної дошки дозволяє не тільки 
працювати з цифровими освітніми ресурсами в режимі 
демонстрації або індивідуальної роботи студентів, але й 
організовувати роботу з такими ресурсами біля дошки, що 
розширює можливості співпраці студентів між собою і з 
викладачем при проведенні заняття.

Викладачі, які використовують інтерактивну дошку 
на заняттях і володіють методикою її застосування, відзна-
чають, що студенти, які раніше не проявляли особливого 
інтересу до навчання, нині з інтересом працюють. Низь-
ка успішність часто пояснюється неуважністю, причина 
якої – в незацікавленості студентів традиційним веден-
ням заняття. Використовуючи інтерактивну дошку, можна 
привернути увагу студентів, більш вільно проводити його, 
не витрачаючи час на налагодження комп’ютера, підтри-
мувати спілкування із студентами.

Сучасні методи навчання потребують відповідних 
засобів їх реалізації, саме тому обов’язковою складовою 
навчального середовища є сучасні інтерактивні засоби 
навчання. Однак, педагогічно доцільним, є застосуван-
ня сучасних засобів навчання тільки тоді, коли викладач 
знає технічні особливості засобу навчання та має навички 
управління цим засобом. За умови впровадження інтер-
активних дошок у навчальний процес необхідно знати 
технічні можливості комп’ютера, добре орієнтуватися в 
комп’ютерних програмах та програмному забезпеченні 
інтерактивних дошок, володіти методикою застосування 
їх у навчальному процесі. Це, безумовно, потребує попе-
редньої підготовки викладачів. 

Як показує досвід, хороший і навіть відмінний резуль-
тат досягається при комплексному використанні всіх вище 
перерахованих видів наочності і методів навчання. Під час 
практичних занять викладачі максимально використову-
ють знання, можливості, інтереси самих студентів з метою 
підвищення результативності процесу навчання.

Висновки. Використання на кафедрі сучасних техніч-
них засобів, комплексне використання різних електрон-
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них засобів навчання в поєднанні з новими технологіями 
засвоєння предмету покращує за рахунок візуалізації за-
пропонованого матеріалу сприйняття фундаментальних 
знань, модернізує культуру індивідуальної пізнавальної 
діяльності, розвиває творчий потенціал, розкриває мож-
ливості і спонукає до активної самостійної праці з подаль-
шим втіленням отриманих знань у майбутню клінічну 
практику. Але, в сучасному інформаційному суспільстві 
головною діючою особою при проведені аудиторних за-
нять залишається викладач, який володіє сучасними ак-
тивними методиками, максимально використовує знання, 
можливості, інтереси самих студентів з метою підви-
щення результативності процесу навчання, а всі засоби 
інформаційно-комунікаційних технологій є тільки допо-
могою в його діяльності.
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іноЗемниХ студентіВ З анГломоВною Формою наВчання  

у ВиЩому наВчальному медичному Закладі

У. І. Марусик
ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет», Чернівці

Вступ. З кожним роком у Буковинському державно-
му медичному університеті спостерігається тенденція 
до збільшення квоти іноземних студентів з англомовною 
формою навчання [1], переважний відсоток з яких склада-
ють чоловіки. Відмінність у традиційному вихованні (за 
гендерною ознакою) [2] іноземців на батьківщині, ймовір-
но, впливає на успішність студентів.

основна частина: метою роботи було проаналізува-
ти успішність іноземних студентів з англомовною фор-
мою навчання з дисципліни «Педіатрія та дитячі інфекції» 
(модуль №4 «Дитячі інфекційні хвороби») з урахуванням 
гендерної ознаки. 

Для досягнення мети роботи сформовано дві групи. 
До першої (І) групи увійшли 23 студентки з англомовною 
формою навчання. Другу (ІІ) групу сформували 46 інозем-
них студентів чоловічої статі. 

Оцінювали результати комп’ютерного тестування 
(КТ), самостійного написання навчальної історії хворо-
би, оволодіння практичними навичками з відповідного 
модулю та загальний бал за модуль. Отримані результати 
аналізували за допомогою методів варіаційної статистики 
з використанням статистичної програми StatSoft Statistica 
v5.0. З позиції клінічної епідеміології оцінювали віднос-
ний ризик (ВР) та співвідношення шансів (СШ) певної по-
дії з обчисленням довірчих інтервалів (95 % ДІ).

Аналіз успішності складання модулю №4 «Дитячі ін-
фекційні хвороби» не виявив вірогідно вищих результатів 
у студентів І групи, проте відмічено чітку тенденцію до 
кращих показників під час КТ. Так, середній відсоток вір-
них відповідей при комп’ютерному тестуванні у студен-
ток І групи становив 83,1±2,2 % та 79,3±1,5 % у другій 
групі (р>0,05). 

Середній бал за самостійне написання історії хворо-
би був досить низьким, практично не відрізнявся у групах 

порівняння та становив 7,6±0,4 балу (максимум – 12,0 та 
мінімум – 4,0) та 7,3±0,4 (максимум – 15,0 та мінімум – 
4,0 бали, р>0,05) у групах відповідно. Такий низький бал 
пояснюється, ймовірно, тим, що даний модуль студенти 
проходять першим на п’ятому курсі і ще недосконало во-
лодіють навиками написання навчальної історії хвороби. 
Загальний бал за модуль №4 у представниць жіночої статі 
дещо перевищував такий у ІІ групі та становив 144,3±3,3 
проти 140,0±2,2 балу у студентів ІІ групи (р>0,05). У 
студенток-дівчат зростали шанси отримання загальної 
суми балів за модуль «Дитячі інфекційні хвороби» вище 
149 балів відносно чоловіків – співвідношенні шансів ста-
новить 1,5 (95 % ДІ 0,8-2,8).

Висновки: У іноземних студентів з англомовною 
формою навчання, які навчаються у Буковинському дер-
жавному медичному університеті на 5 курсі, успішність 
практично не залежить від гендерної приналежності осіб. 
Однак, у представниць жіночої статі у 1,5 рази вищі шан-
си успішного складання модульного контролю модулю 
№4 «Дитячі інфекційні хвороби».

література
1. Особливості навчання за кредитно-модульною сис-

темою англомовних студентів у Буковинському державно-
му медичному університеті / І.Р. Тимофійчук, С.І. Анохіна, 
О.В. Кузнєцова [та ін.] // Матеріали навчально-методичної 
конференції ["Актуальні питання підготовки медичних та 
фармацевтичних фахівців у контексті європейської освіт-
ньої інтеграції"], (Чернівці, 2011). – С. 167–169.
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тей у поведінці студентів / Н.М. Безносько // Вісник пси-
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у поШуку еФектиВниХ методіВ наВчання сучасноГо  студента медичноГо ВуЗу

М. І. Марущак, С. В. Дзига, О. В. Бакалець, Н. Б. Бегош, Т. А. Заєць, Є. О. Лоза 
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»

Освіта в очах викладача, як і в очах студента, зале-
жить від того, як на неї дивитися. Стандартний підхід до 
навчання в сучасних вимогах не приводить до бажано-
го ефекту, тому викладач постійно повинен шукати під-
ходи до студента. Дослідження показують, що студенти 
цього покоління надають перевагу різноманітним актив-
ним методам освітнього процесу, вважаючи ідеальним 
середо вищем навчання–предмети, де небагато лекцій, а 
практикується використання мультимедійних засобів та 
унаочнення теоретичного матеріалу. Теперішній студент, 
який виріс в еру Google, зазвичай, не цінує інформації за-
ради інформації, тому роль викладача полягає у допомозі 
студенту застосовувати цю інформацію.

Викладачі нашої кафедри для досягнення максималь-
ного результату навчального процесу використовують 
найсучасніше діагностичне обладнання, на якому студен-

ти практично втілюють отримані під час навчання знан-
ня. Під керівництвом викладача студенти проводять до-
слідження, реєструють результати і їх аналізують. Перед 
виконанням діагностичної процедури, студент має мож-
ливість перевірити свої знання за допомогою віртуальних 
програм, розроблених на кафедрах нашого університету. 
Перевага надається змішаній моделі навчання, де студент 
на основі взаємного доповнення класичного, електронно-
го, дистанційного і персоналізованого навчання отримує, 
відповідно до власних потреб і вимог навчальної програ-
ми, необхідні знання. Ефективною також є робота в малих 
групах по вирішенню якогось дискусійного питання. Слід 
зазначити, що серед усіх моделей, перевага надається пер-
соналізованому навчанню з індивідуальним підходом ви-
кладача до кожного студента, що покращує сприйняття та 
підвищує ефективність результатів навчання.

принЦипи орГаніЗаЦії самостіЙної роботи студентіВ  
на каФедрі дитячиХ інФекЦіЙниХ ХВороб

Г. Б. Матейко, Т. В. Веприк
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»

Вступ. Самостійність є найбільш істотною якістю лю-
дини як особистості та суб’єкта діяльності. Тому один з 
основних принципів, на яких побудований весь навчаль-
ний процес, визначає, що ніякі знання, не підкріплені 
самостійною діяльністю, не можуть стати справжнім 
надбанням людини [1, 2]. Цілком природно, що в умовах 
включення України до Болонського освітнього процесу 
особливо гостро постає питання організації та контролю 
самостійної роботи студентів (СРС) у вищих навчальних 
закладах (ВНЗ) нашої держави [2, 3].

основна частина. Ми розглянули специфіку і пробле-
ми організації СРС на кафедрі дитячих інфекційних хво-
роб, визначили ефективні методи її організації з урахуван-
ням сучасних вимог до якості знань та професійних нави-
чок як цілісної системи освітнього процесу у формуванні 
висококваліфікованих медичних спеціалістів. Розширення 
функцій та зростання ролі СРС не тільки веде до збіль-
шення її обсягу, а й обумовлює зміну у взаємовідносинах 
між викладачем і студентом як рівноправними суб’єктами 
навчальної діяльності, привчатиме його самостійно вирі-
шувати питання організації, планування, контролю за своєю 
навчальною діяльністю, виховуючи самостійність, як осо-
бисту рису характеру[2]. 

Особливості організації СРС на кафедрі дитячих ін-
фекційних хвороб визначаються  сучасними  вимогами та 
умовами навчання, методами його ефективної організації. 
Позааудиторна робота визначається викладачем. З метою 
покращення її якості для студентів на початку семестру 
з кожної теми СРС пропонуються список рекомендова-
ної літератури, методичні вказівки. Такий вид роботи до-
зволяє студентам використовувати знання на практиці, 
розширювати їх і поглиблювати, підвищує успішність 
студентів, їх зацікавленість до навчання. Аудиторна СРС 

будується в основному, за такими напрямками: курація те-
матичних хворих з послідуючим обговоренням клінічного 
діагнозу, плану лікування та обстеження хворого в присут-
ності викладача, вирішення і заповнення диференційно-
діагностичних таблиць, розв’язування ситуаційних задач. 

Проведення диференційної діагностики різних захво-
рювань та розв’язання ситуаційних задач відповідно до 
теми кожного практичного заняття дозволяють студентам 
не тільки засвоїти знання, але й формувати і удосконалю-
вати їх клінічне мислення, розвивати творчі здібності, ви-
значати індивідуальний підхід  до вирішення проблеми. 

На кафедрі дитячих інфекційних хвороб з метою фор-
мування клінічного мислення студентів 5-6 курсів медич-
ного факультету для аудиторної СРС створені  диферен-
ційні таблиці як складову практичного заняття. На кожне 
практичне заняття диференційна таблиця містить перелік 
нозологій, які мають подібні за своїм розвитком симптоми 
та синдроми, однак їх етіологія та патогенез мають від-
мінності. Для успішного диференційно-діагностичного 
пошуку студенту необхідно обов’язково враховувати ін-
кубаційний період кожного захворювання, його етіологію, 
механізм та шляхи зараження, джерело інфекції, особли-
вості перших клінічних проявів хвороби та їх динаміку, 
ступінь вираженості провідних синдромів (інтоксикація, 
гарячка, жовтяниця, екзантема, гепатоспленомагалія, лім-
фаденопатія), наявність уражень різних органів і систем. 

Висновки. Робота над диференційними таблицями 
дозволяє закріпити нові знання, отримані під час заняття. 
Допомагає вдосконалити вже отримані професійні вміння 
і навики, активізує обмін знаннями.

Оптимізація СРС ставить вимоги до пошуків таких 
форм навчальної роботи у ВНЗ, коли допомога і контроль 
з боку викладача привчатимуть студента-медика самостій-
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но вирішувати питання організації, планування, контролю 
за своєю навчальною діяльністю, виховуючи самостій-
ність, як особисту рису характеру.

література 
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особлиВості проВедення практичноГо Заняття З електиВноГо курсу  
«клінічна параЗитолоГія та тропічна медиЦина» Зі студентами-іноЗемЦями

Г. Б. Матейко, Н. Б. Горбаль
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»

Вступ. На кафедрі дитячих інфекційних хвороб ви-
кладається елективний курс «Клінічна паразитологія та 
тропічна медицина». Більшість студентів-іноземців, що 
навчаються в нашому закладі, проживає в країнах тропіків 
та субтропіків, тому вони є достатньо мотивованими і за-
цікавленими у виборі даного курсу. Оскільки абсолютна 
більшість нозологій, що входять в програму елективного 
курсу, практично не зустрічається в нашому регіоні, ви-
кладання має свою специфіку і деякі труднощі. Для ак-
тивізації навчально-пізнавальної діяльності студентів до-
цільно застосовувати інтерактивні методи навчання.

основна частина. Практичні заняття з клінічної па-
разитології та тропічної медицини тривають 2 години. На 
початку заняття шляхом тестування контролюється вхід-
ний рівень знань: студенти впродовж 10 хвилин дають від-
повіді на 10 тестових завдань з однією правильною відпо-
віддю. Наступним етапом є активний розбір теоретичного 
матеріалу у вигляді усного опитування з використанням 
мультимедійної презентації - студенти бачать слайд з чітко 
сформованим запитанням. Під час опитування використо-
вується метод спрямованої дискусії. Викладач допомагає 
групі виділити основну проблему і спрямувати хід обго-
ворення між студентами в оптимальному напрямку її ви-
рішення. Використовуючи і аналізуючи думки, висловлені 
студентами, викладач залучає їх до роботи над матеріалом 
і підвищує зацікавленість до питань, які обговорюються. 
Після цього студентам демонструються основні правиль-
ні відповіді та алгоритми логічного підходу до вирішення 
конкретної проблеми.

Наступна частина заняття проводиться з викорис-
танням кейс-методу, що  дозволяє застосувати теоретич-
ні знан ня для вирішення практичних завдань та певною 
мірою компенсувати відсутність тематичних хворих в 
умовах нашої клініки. Студентам за допомогою мульти-
медійної презентації демонструються реальні клінічні 
випадки, описані в сучасних англомовних літературних 
джерелах, у вигляді ситуаційної задачі, куди входять скар-
ги, анамнез захворювання, епідеміологічний анамнез, дані 
об’єктивного обстеження, результати додаткових методів 
дослідження. Після цього студенти отримують завдання 
по конкретному випадку: поставити попередній діагноз, 
призначити план обстеження та лікування. Викладач ор-
ганізовує обговорення кейсу, пропонує кожному студен-
ту висловитися щодо виділення провідних синдромів, 
проведення диференційної діагностики і обгрунтування 
клінічного діагнозу з визначенням форми, важкості захво-
рювання, можливих ускладнень та прогнозу. Особливістю 

кейс-методу є те, що можливі кілька варіантів вирішення 
завдань. Після обговорення студентам демонструються 
слайди з правильними варіантами відповідей до завдань 
кейсу, а також інформація про наслідки кожного реального 
клінічного випадку (одужання, інвалідизація чи смерть). 
По кожному кейсу викладач підбиває підсумки, акцентує 
увагу на ключових моментах вирішення проблеми, ана-
лізує помилки студентів. Практична ситуація викликає у 
студентів інтерес до процесу навчання, оскільки стає зро-
зуміло, яких теоретичних знань їм не вистачає для вирі-
шення конкретної клінічної проблеми. 

Кінцевий рівень знань контролюється з допомогою 
ситуаційних задач типу «Крок-2», які студенти вирішують 
індивідуально, у письмовому вигляді. Викладач підводить 
підсумки заняття, студенти отримують інформацію щодо 
правильної організації самостійної позааудиторної роботи 
при підготовці до наступного заняття.

Висновки. Використання інтерактивних методик на-
вчання дозволяє активно залучати в процес вивчення теми 
всіх студентів групи, кожний з яких вносить свій особли-
вий індивідуальний внесок та виявляє прогалини у влас-
них знаннях. Кейс-метод та метод спрямованої дискусії 
підвищують пізнавальний інтерес до навчальної дисци-
пліни, сприяють розвитку комунікативних навиків та, що 
надзвичайно важливо, клінічного мислення. Результатом 
застосування цих методів є не тільки отримання необхід-
них знань, але й набуття навиків професійної діяльності.
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роЗВиток комунікатиВної компетенЦії В курсі неВролоГії у маЙбутніХ 
ВіЙськоВиХ лікаріВ

М. Г. Матюшко, Т. А. Довбонос
Національний медичний університет імені О. О. Богомольця

Вступ. Сучасні соціально-економічні умови і на-
явні збройні конфлікти вимагають перегляду морально-
психологічних аспектів фахової підготовки військових 
лікарів під час навчання у вузі. Вимогою часу є вдоскона-
лення питань їхньої професійної соціалізації з метою під-
вищення ефективності виконання лікарських обов’язків 
в умовах високого нервово-психічного і фізичного на-
пруження. Окрім фахових медичних аспектів військові 
медики мають бути підготовлені до несення військових 
обов’язків і вирішення професійних питань в екстремаль-
них умовах [1]. Наразі питання формування комунікатив-
ної компетенції майбутніх військових лікарів залишається 
мало висвітленим представниками вищої медичної школи 
України [2, 3].

У процесі вивчення неврології спостерігається за-
гальна залежність якості опанування знаннями з предмету 
від розвитку вербально-логічного й образного мислення 
та оперативно-зорової пам’яті студентів. Із збільшенням 
багажу спеціальних знань під час щоденних практичних 
занять в умовах різнопланової неврологічної клініки у 
більшості студентів відзначається зростання впевненості 
і зменшення емоційної напруженості. Цьому сприяє та-
кож використання інтерактивних методів викладання. Але 
здебільшого малорозвиненою залишається готовність до 
самостійної пошукової діяльності з метою розв’язання 
різних клінічних ситуацій. 

Морально-психологічний профіль вихованців факуль-
тету підготовки лікарів для збройних сил України на дано-
му етапі має деякі особливості. Одержання фаху військо-
вих лікарів в умовах цивільного медичного вищого учбо-
вого закладу забезпечується на бюджетній основі. Осно-
ними мотиваційними важелями для такого контингенту 
студентів є показники найближчої перспективи (оцінка на 
практичному занятті, загальний бал поточної успішності, 
можливість отримання стипендії). Мало усвідомленим 
залишається ступінь відповідальності і значення якос-
ті знань у майбутній фаховій діяльності, самореалізації і 
кар’єрному успіху. Недооцінюється необхідність тренінгу 

прийняття швидких діагностично-лікувальних рішень, 
потреби у постійному самовдосконаленню, розвитку са-
мокритики і особистої дисципліни. Певну роль у цьому 
може відігравати невизначеність соціальних обставин їх 
майбутньої професійної кар’єри. 

Чисельність студентів у групі (в середньому близько 
12 осіб) обмежує можливості індивідуального підходу у 
навчальному процесі, однак вважаємо за доцільне спря-
мовувати педагогічні впливи на підвищення свідомої ре-
гуляції поведінки і нервово-психічної стійкості майбутніх 
військових медиків з огляду на перспективу ургентних та 
екстремальних ситуацій у роботі військового лікаря. 

Висновки. З метою розвитку психологічної готов-
ності і стійкості в умовах екстремальних і наближених 
до бойових ситуацій у майбутніх військових лікарів слід 
сприяти удосконаленню їхніх особистих і професійно зна-
чимих якостей. Поряд з формуванням стійких спеціаль-
них навичок і вмінь, вагомою компетенцією є розвиток 
комунікативного потенціалу і нервово-психічної стійкос-
ті майбутніх військових лікарів до виконання службових 
обов’язків. 
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актуальні аспекти Викладання ФіЗичної реабілітаЦії для реабілітолоГіВ 

І. Р. Мисула, Т. Г. Бакалюк, А. О. Голяченко, Л. В. Левицька, О. С. Квасніцька 
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»

Вступ. Медична реабілітація є одним із пріоритетних 
напрямків розвитку охорони здоров’я в світі. Невід’ємною 
частиною медичної реабілітації є фізична реабілітація 
(ФР), яка застосовується на усіх етапах лікування.  Проте 
державна концепція розвитку реабілітації в Україні тільки 
тепер починає формуватися. У державі відсутня система 
підготовки спеціалістів з фізичної реабілітації з вищою 
медичною освітою, які  могли б надати кваліфіковану  
медичну допомогу хворим для досягнення ними макси-
мальної фізичної повноцінності. Сьогодні окремі функції 
з фізичної реабілітації виконують лікарі-фізіотерапевти та 
лікарі з лікувальної фізкультури. Але це не відповідає су-
часним вимогам до фахівця з фізичної реабілітації. 

основна частина. У Тернопільському державному 
медичному університеті імені І. Я. Горбачевського за спе-
ціальністю «Здоров’я людини» готують фахівців з фізич-
ної реабілітації. Кафедра медичної реабілітації бере актив-
ну участь у викладанні багатьох предметів, були створені 
навчальні програми, які відповідають медико-соціальним 
потребам сучасності.

Під час практичних та семінарських занять студенти 
навчаються аналізувати та прогнозувати вплив фізичного 
навантаження на організм людини та застосовувати мето-
ди фізичної реабілітації у хворих на стаціонарному, полі-
клінічному та санаторному етапах при різних захворюван-
нях, травмах, після хірургічних втручань. 

Заняття проводяться в спеціалізованих реабілітацій-
них центрах, закладах соціального захисту населення, 
спортивно-тренувальних центрах та на базі реабілітацій-
них відділень медичних закладів. Студенти займаються  
обстеженням та оцінюванням фізичного стану пацієнтів, 
визначенням реабілітаційного діагнозу, проводять реабі-
літаційні методи  із застосуванням засобів відновного лі-

кування. На заняттях з фізичної реабілітації студенти ма-
ють можливість познайомитись з реабілітацією найбільш 
поширених захворювань у людей різного віку. Навчання 
проводяться у вигляді клінічних розборів, активної участі 
в клінічних та науково-практичних конференціях, які про-
водяться на кафедрі.  Тільки при використанні різних ме-
тодологічних підходів, спрямованих на активне мотивова-
не оволодіння студентами конкретної теми забезпечується 
максимальне підвищення рівня професійності. 

Спектр реабілітаційних заходів, що використовують-
ся у відновлювальному лікуванні, вимагає створення адек-
ватних умов для їх проведення. Тому розширення мережі 
реабілітаційних відділень і центрів є прогресивною фор-
мою розвитку системи охорони здоров’я, а також вдоско-
налення навчання фахівців з фізичної реабілітації. 

Висновки. Фізична реабілітація, як один із провід-
них напрямків реабілітації має досить добрі перспективи, 
оскільки роль фізичних методів у лікуванні, профілактиці 
та реабілітації найрізноманітніших захворювань з кожним 
роком зростає. Студент виступає як активний елемент 
системи навчання, тобто бере активну участь в науково-
дослідній роботі, вивченні нових методів  реабілітації – це 
сприяє поглибленню теоретичних та практичних знань з 
фізичної реабілітації.
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ВпроВадження інноВаЦіЙниХ теХнолоГіЙ у методику Викладання  
медичниХ дисЦиплін

Ю. М. Мікулінська-Рудіч, В. О. Мись
Харківський національний медичний університет

INTRODUCTION OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE TEACHING METHODS OF MEDICAL 
DISCIPLINES

Yu. M. Mikulinska-Rudich, V. О. Mys
Kharkov National Medical University

Професійна підготовка майбутніх лікарів у вищому медичному навчальному закладі зумовлює оновлення змісту освіти 
відповідно до міжнародних вимог, впровадження інноваційних технологій в систему медичної освіти, нових підходів щодо 
організації навчального процесу, форм, методів та засобів навчання.

Основною стратегією розвитку медичної освіти в Україні є необхідність підготовки висококваліфікованого, конкурен-
тоздатного, всебічно освіченого лікаря, здатного гнучко переорієнтовувати спрямування та зміст своєї діяльності у зв’язку із 
потребами медицини.

Vocational training future doctors in higher medical schools makes updating content of education according to international 
standards, introduction of innovative technologies in medical education, new approaches to the educational process, forms, methods 
and means of training.The main strategy of medical education in Ukraine is a need for training highly skilled, competitive, thoroughly 
educated doctor is able to flexibly redirect focus and content of its activities in connection with medical needs.
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Вступ. Перед системою української вищої медичної 
освіти постає складне завдання удосконалення процесу 
професійної підготовки майбутніх лікарів з метою підви-
щення рівня їх професійної та особистісної компетент-
ності, духовної зрілості, здатності виявити високий про-
фесіоналізм за будь-яких умов, пошуку шляхів підготовки 
лікарів з високим рівнем сформованості професійно зна-
чущих якостей.

Медична освіта в сучасних умовах спрямована на 
пошук шляхів оптимізації інновацій з метою підвищен-
ня якості професійної підготовки майбутніх лікарів-
стоматологів у вищих медичних навчальних закладах. 

На сучасному етапі реформування медичної освіти 
в Україні особливої гостроти й актуальності набувають 
питання забезпечення конкурентоздатності випускників 
ВНЗ медичного профілю, що ґрунтується на методичних 
засадах ефективного формування професійно значущих 
умінь і навичок майбутніх лікарів, урахуванні особли-
востей становлення у них професійно значущих якостей 
на основі формування професійної компетентності сту-
дентів. 

Аналіз результатів наукових праць вітчизняних та 
зарубіжних надав можливість виявити суперечність, яка 
має місце у вищій медичній освіті, зокрема: між сучас-
ними вимогами до лікарів і їх реальним рівнем профе-
сійної компетентності. Зазначена суперечність зумовлює 
необхідність пошуку шляхів забезпечення можливостей 
медичного ВНЗ щодо професійної підготовки майбутніх 
лікарів-стоматологів.

Недостатня розробка означеної проблеми виявля-
ється у низькій активності учасників педагогічного про-
цесу; обмеженому залученні інноваційних технологій та 
методик у освітній процес; низькій мотивації викладачів 
ВНЗ до оволодіння психолого-педагогічними знаннями; 
безсистемності застосування методів і прийомів з до-
мінуванням пояснювально-ілюстративних способів на-
вчання студентів.

Основна частина Упровадження інновацій у педаго-
гічний процес ВНЗ покликане забезпечити підвищення 
якості навчання студентів або знизити витрати на досяг-
нення звичних результатів освіти. Для підтвердження за-
пропонованої гіпотези дослідження та перевірки впливу 
інноваційних технологій у підготовку майбутніх лікарів-
стоматологів було проведено педагогічний експеримент на 
базі Харківського національного медичного університету 
(ХНМУ), що надало умови для здійснення впроваджен-
ня  педагогічних технологій з професійно орієнтованих 
дисциплін у підготовці майбутніх лікарів-стоматологів. У 
дослідженні взяли участь дві групи іноземних студентів 
стоматологічного факультету  денної форми у кількості 
14 осіб (група КГ) і (група ЕГ) 14 осіб. На початку екс-
перименту у контрольній та експериментальній групі якіс-
ний та середній показники успішності не відрізнялися та 
дорівнювали трьом балам. 

У ході проведення експериментального дослідження 
увагу було приділено формуванню практичних умінь та 
навичок в експериментальній групі. Практичні уміння та 
навички розподілені за темами занять. Методика виконан-
ня практичної навички детально пояснювалась і демон-
струвалась викладачем під час практичного заняття. 

Були розроблені та апробовані нові педагогічні тех-
нології, такі як: інтерактивні, тренінгові, модульні, розви-
вальні, особистісно орієнтовані. Проведена також адапта-
ція навчального процесу до індивідуальних можливостей 
і запитів студентської молоді: кооперативне навчання, 
колективно-групове навчання, ситуативне моделювання, 
відпрацювання дискусійних питань, пошук інформації, 
робота в парах, аналіз ситуації (сase-study), метод аналізу 
конкретних (реальних) ситуацій – клінічний розбір паці-
ентів, ділові ігри по принципу “лікар-хворий”. 

Експериментально перевірено та виявлено, що впро-
вадження інноваційних технологій навчання в навчально-
виховний процес вищих навчальних закладів не лише 
підвищує якісний рівень навчання, а й сприяє посиленню 
мотивації та зацікавленості студентів у вивченні профе-
сійно орієнтованих дисциплін, підвищує активність до на-
вчання. Так, якісна успішність на 28,6 %. більше у студен-
тів експериментальної групи порівняно з контрольною; 
середній бал 3,8 у студентів експериментальної групи, а 
3,4 – у контрольній групі.

Висновки. Аналіз результатів педагогічного дослі-
дження підтверджує правомірність висунутої гіпотези 
і свідчить про доцільність впровадження інноваційних 
технологій навчання; дозволяє стверджувати, що вони мо-
жуть бути використані у навчанні професійно орієнтова-
них дисциплін у медичному університеті.

Виконане дослідження не вичерпує всіх аспектів по-
ставленої проблеми й передбачає подальше проведення 
науково-дослідницької роботи в напрямі підготовки май-
бутніх лікарів-стоматологів та розроблення навчально-
методичного забезпечення з використанням сучасних 
освітніх інновацій.
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підГотоВка студентіВ до складання проФесіЙно-орієнтоВаноГо іспиту крок-1

В. В. Мінухін, М. М. Мішина, Ю. А. Мозгова
Харківський національний медичний університет

У сучасному розвиненому суспільстві необхідні фахів-
ці, що володіють не тільки професійною компетентністю, 
але і високим професійним потенціалом для подальшого 
зростання. Створюється система безперервної освіти про-
тягом всього життя шляхом підвищення кваліфікації або 
професійної перепідготовки, що є цінним напрямком фор-
мування кадрового складу [1].

Для студентів медичних ВНЗ введена система оцінки 
отриманих знань за допомогою проведення ліцензійного 
іспиту КРОК, послідовно – після третього курсу, після за-
кінчення навчання у вищому навчальному закладі та після 
проходження інтернатури. За результатами складання да-
ного іспиту відбувається певна оцінка діяльності ВНЗ в 
цілому і викладача зокрема. Завжди метою освіти була в 
основному передача існуючих знань, навичок і цінностей 
[2]. Таким чином, на викладача лягає відповідальність не 
тільки за навчання студента певній дисципліни, а й за під-
готовку до успішної здачі ліцензійного іспиту на певному 
етапі професійного навчання.

Вивчення фундаментальних наук, зокрема мікробіоло-
гії, вірусології та імунології, займає важливе місце в під-
готовці лікаря як майбутнього фахівця. Дана дисципліна 
є однією з 9, що входять до КРОК-1. Навчальний процес 
на кафедрі використовує різні форми як аудиторної роботи 
(лекції, практичні заняття, семінари, лабораторні роботи), 
так і поза аудиторної – самостійну роботу студентів. Для 
підготовки студентів до здачі КРОКу відповідні матеріали 
впроваджені в усі наявні форми навчання.

Але, більш детально необхідно зупинитися на мето-
дичному посібнику – матеріалах до КРОКу-1, підготовле-
ному для вирішення поставленого завдання на нашій ка-
федрі. У посібнику два розділи: у першому – представлена 
тестова база з дисципліни, згрупована за темами, й до кож-
ного тесту або до групи тестів наводяться короткі пояснен-
ня вибору правильної відповіді, а в другому – розроблені 
та надані схеми, діаграми, таблиці, в яких взаємопов’язані 
«ключові слова» і відповіді на тестові завдання, що іс-
тотно полегшує засвоєння й прискорює запам’ятовування 
даних [3]. У процесі практичного заняття викладач, пояс-
нюючи матеріал, може не тільки акцентувати увагу сту-

дентів на теоретичних аспектах правильної відповіді (що 
необхідно для запам’ятовування), але й виділяти «ключові 
слова», приводити синоніми і т.п. (що підвищує вижива-
ність знань).

Також уявлення певного теоретичного матеріалу (іно-
ді й досить об’ємного) у вигляді схем і діаграм дає можли-
вість студенту для самостійної роботи та істотно знижує 
витрати часу на вивчення тестових завдань КРОК-1, що 
в умовах навчання в медичному вузі при досить великому 
обсязі отриманих знань також має велике значення.

В результаті чого, студенти набувають як стандарт-
ні дисциплінарні знання, навички (передбачені в рамках 
вивчення предмета та підготовки до здачі професійно-
орієнтованого іспиту), а й уміння пошуку, обробки, систе-
матизації інформації, відокремлення основного і вагомого 
аспекту, що серйозно впливає на формування та розвиток 
критичного й творчого мислення, вміння працювати з ін-
формацією, а саме на це спрямований пріоритетний в ба-
гатьох країнах світу орієнтований на особистість підхід в 
системі сучасної освіти. 
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моніторинГ ФормуВання компетентності студента «клінічні наВички»
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Криворізький медичний коледж,  

заснований на спільній власності територіальних громад сіл, селищ і міст Дніпропетровської області

Однією зі складових системи внутрішнього забезпечен-
ня якості освіти у ВМНЗ І – ІІ р.а. є реалізація професійної 
та практичної підготовки студентів. З метою діагностики 
рівня спеціальних (фахових) компетентностей випускника 
та його відповідності вимогам державного освітнього стан-
дарту відповідної галузі знань, спеціальностей та рівнів 
підготовки проводиться визначення кінцевого рівня прак-
тичних вмінь та навичок, тобто проведення замірів. Сту-
денти заздалегідь отримують перелік практичних навичок 

за семестр, перелік питань для виміру практичних навичок, 
алгоритми практичних навичок згідно діючих наказів. 

На кожному практичному занятті студент отримує ін-
формацію про практичні навички, потім вчиться її демон-
струвати та використовувати, отримує оцінку, яка впливає 
на кінцевий вимір практичних навичок і дає можливість 
провести зворотній зв’язок та корекцію.

На початку проведення безпосередньо виміру практич-
них навичок проводиться контроль у вигляді комп’ютерного 
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тестування з автоматичним виставленням оцінки (база 
«Крок М»). Потім кожен студент відповідає згідно білету, 
який включає три завдання на демонстрацію  практичних 
навичок із семестрового переліку. Студент демонструє на-
вички без підготовки. В кінці виміру кожен студент отри-
мує 5 оцінок – за тестування, виконання трьох практичних 
навичок, самостійну роботу. 

Таким чином, проведення заміру кінцевого рівня вмінь 
та практичних навичок студентів дозволяє сформулювати 
такі спеціальні (фахові) компетентності як здатність клі-
нічно мислити, аналізувати ситуацію, планувати та управ-
ляти часом, застосовувати знання в практичних ситуаціях, 
виявляти, ставити та вирішувати проблеми, працювати в 
команді.

УДК378.018.43:004]:378.4:61(477.85)
Використання сучасниХ комп’ютерниХ теХнолоГіЙ для інФормаЦіЙноГо 

ЗабеЗпечення наВчальноГо проЦесу у ВиЩому держаВному наВчальному 
Закладі україни «букоВинськиЙ держаВниЙ медичниЙ уніВерситет»

І. В. Навчук, Г. В. Навчук
Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет»

THE USE OF MODERN COMPUTER TECHNOLOGIES FOR INFORMATION SUPPORT  
OF EDUCATIONAL PROCESS IN HIGHER STATE EDUCATIONALESTAbLISHMENT OF UkRAINE 

«BUKOVINIAN STATE MEDICAL UNIVERSITY»

I. V. Navchuk, H. V. Navchuk
Higher State Educational establishment of Ukraine «Bukovinian State Mediсal University»

У статті розглянуто питання інформаційного забезпечення освітнього процесу у Вищому державному навчальному закладі 
України «Буковинський державний медичний університет» під час підготовки медичних фахівців різних спеціальностей, при-
чому як на до дипломному, так і на післядипломному рівнях. Обґрунтовано впровадження сучасних інформаційних технологій 
для забезпечення новітніх умов навчання, форм подання програмного матеріалу, зокрема організації самостійної пізнавальної 
діяльності.

In the article the questions of information support of educational process in Higher state educational establishment of Ukraine 
«Bukovinian state medical University» in preparing medical professionals of various specialties, and on to diploma and postgraduate 
levels. Justified the introduction of modern information technologies to provide modern learning environments, forms of submission of 
the program material, in particular the organization of independent cognitive activity.

Вступ. Освітній процес в умовах сьогодення формує 
нові підвищені вимоги до рівня підготовки медичних фа-
хівців будь-якого профілю. Неможливо уявити сучасного 
лікаря без знань та вмінь використовувати передові ін-
формаційні й комп’ютерні технології у своїй професійній 
діяльності. Вищий державний навчальний заклад Украї-
ни «Буковинський державний медичний університет» 
(БДМУ) не є винятком. Більше того, підготовка фахівців 
для іноземних країн вимагає особливого підходу, насам-
перед впровадження найсучасніших засобів і методів на-
вчання, оскільки якість підготовки лікаря у виші оціню-
ється вже на міжнародному рівні. Тому на перше місце 
в БДМУ ставиться питання підвищення інформаційної 
культури студентів, впровадження у процес їх підготовки 
новітніх інформаційних технологій з метою швидкого та 
якісного вирішення складних проблем під час діагносту-
вання захворювань пацієнтів, зокрема й за допомогою су-
часної комп’ютерної техніки. Також сьогодні зростає по-
треба охорони здоров’я у фахівцях, здатних експлуатувати 
сучасні інформаційні системи в управлінні та організації 
охорони здоров’я населення. Це викликає необхідність 
створення нових умов навчання, нових форм представлен-
ня навчального матеріалу, методик роботи з новими засо-
бами навчання та управління самостійною пізнавальною 
діяльністю, які й повинні стати основою впровадження 
нових освітніх технологій.

основна частина. Використання комп’ютерів з 
досту пом до глобальних інформаційних мереж в освітньо-

му процесі, на нашу думку, не тільки розвиває пізнавальну 
діяльність студентів, а й формує своєрідне мотиваційне, 
емоційне, комунікативне середовище, відкриває нові перс-
пективи в удосконаленні системи медичної освіти, вчасно-
му отриманні нових і необхідних знань про хвороби, які 
складно, а часом і неможливо отримати без комп’ютера. 
Функціональні властивості сучасних комп’ютерних і ко-
мунікаційних технологій надають освітньому процесу 
можливість реалізації різноманітних завдань, як-от: підви-
щення доступності освіти; забезпечення безперервності її 
отримання та підвищення кваліфікації протягом усього ак-
тивного періоду життя; створення єдиного інформаційно-
освітнього середовища навчання; незалежність освітнього 
процесу від місця і часу навчання;значне вдосконалення 
та збагачення методичного та програмного забезпечення 
навчального процесу та багато іншого.

Усі перелічені можливості дозволяють розробляти 
нові технології навчання, що сприяють підвищенню якості 
медичної освіти. Для досягнення цієї мети в БДМУ ство-
рено всі необхідні умови: комп’ютерні аудиторії оснаще-
но сучасною комп’ютерною та мультимедійною технікою, 
встановлено відповідне програмне забезпечення, є доступ 
до інформаційного простору. Працює спеціалізований 
комплекс дистанційного навчання MOODLE, що дозволяє 
студентам проводити підготовку до заняття на високому 
методичному й науково-технічному рівнях. Проте макси-
мальна перевага використання цих можливостей – це про-
ведення занять у режимі відео-конференцій. Це надає ви-
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кладачеві змогу працювати одночасно з декількома група-
ми, а студентам творчо спілкуватися, проводити дискусії 
та навчатися колективно вирішувати фахові проблеми.

Однак, крім технічного забезпечення, потрібно фор-
мувати нове мислення, що спирається на усвідомлення 
безумовної необхідності використання та застосування 
в будь-якому вигляді професійної діяльності сучасної 
комп’ютерної техніки. Тому викладачі БДМУ докладають 
багато зусиль щодо створення та постійного оновлення 
навчально-методичних комплексів дисциплін з урахуван-
ням сучасних вимог до навчання.

З метою інформаційного забезпечення тих, хто на-
вчається або працює у БДМУ, чи просто тих, хто бажає 
ознайомитися з життям університету створено новий сайт 
БДМУ, дизайн та структура якого відповідають вимогам 
сучасності. Інформація на сайті постійно оновлюється, 
таким чином у кожного є можливість спостерігати за до-
сягненнями, новинами та митями життя університету. 
Сайт містить інформацію про факультети та кафедри, про 
студентське самоврядування, про основні події, які відбу-
ваються у виші, про вимоги під час вступу до нього, до 
аспірантури, докторантури тощо. Та велика гордість уні-
верситету – це електронний журнал, який дає можливість 
побачити успішність студента його батькам, що особливо 
актуально для іноземних громадян.

Наступним важливим етапом інформаційного забез-
печення освітнього процесу в сучасних умовах є подальше 
впровадження системи дистанційного навчання, як і на до 
дипломному, так і на післядипломному рівнях. Ефективна 
організація самостійної роботи створює умови для підви-
щення рівня успішності студентів, розвитку професійно 
значущих якостей особистості, творчих здібностей, само-
стійності й активності, тим самим сприяючи становлен-
ню та розвитку професійної компетентності майбутнього 
лікаря.

Впровадження мережевих технологій навчання є одним 
із засобів підвищення результативності управління само-
стійною роботою студентів і очної, і заочної форм навчан-
ня, що дозволяє оптимізувати цей процес, створює сприят-
ливі умови для здійснення всіх етапів пізнавальної діяль-
ності. Хочемо зазначити, що система дистанційної освіти 
МООDLЕ забезпечує оптимізацію навчального процесу в 
БДМУ, оскільки вона дає можливість вибрати час і місце 
навчання як для викладача, так і для студента; покращує 
засвоєння знань; допомагає налагодити контакт викладача 
зі студентом у разі потреби; забезпечує індивідуалізацію 
навчання; сприяє підвищенню якості навчання та удоско-
наленню його контролю за рахунок застосування сучасних 
засобів, використання електронних бібліотек і под.

Контроль знань студентів за результатами навчання, 
зокрема їх самостійної роботи, здійснюється шляхом під-
готовки тестових завдань за кожним тематичним блоком. 
Студенти отримують можливість проходити тестування у 
зручний для них час та у зручній обстановці, навіть пере-
буваючи закордоном. Тестовий редактор автоматично пе-
ревіряє та оцінює результати їх роботи. 

Таким чином, інформаційне забезпечення освітнього 
процесу в умовах компетентного підходу надає такі мож-
ливості студентам і викладачам: вчасно отримувати і на-
давати консультативну допомогу завдяки використанню 
сайту дистанційного навчання; швидко обмінюватись ін-
формацією, ідеями, планами тощо на форумі сайту; ефек-
тивно формувати у студентів та викладачів комунікативні 
вміння, культуру спілкування, дискусії під час спільного 
пошуку вирішення проблем;виробляти навички справж-
ньої науково-дослідницької діяльності; навчати пошуку, 
обробці, збереженню та передачі інформації за допомогою 
сучасних комп’ютерних технологій. 

Висновки. Отже, підготовка сучасного медичного 
фахівця потребує подальшого впровадження новітніх 
інформаційно-комунікаційних технологій в освітньо-
навчальний та науково-дослідницький процеси і є обов’яз-
ковою вимогою для реалізації концепції модернізації ви-
щої медичної освіти в Україні

література
1. Кравцова Л.В. Використання сучасних комп’ютерних 

технологій для інформаційного забезпечення освітнього 
процесу / Л.В. Кравцова, Н.Г. Каминская // Перспективні 
напрямки світової науки : Збірник статей учасників трид-
цять п’ятої науково-практичної конференції «Інновацій-
ний потенціал світової науки – ХХІ сторіччя». – Видав-
ництво ПГА. – Запоріжжя, 2015. С. 34–36.

2. Ревенко Ж.А. Підходи до реформування охорони 
здоров’я у контексті національної стратегії / Ж.А. Ревен-
ко, І.В. Навчук // Перспективні напрямки світової нау-
ки : Збірник статей учасників тридцять п’ятої науково-
практичної конференції «Інноваційний потенціал світової 
науки – ХХІ сторіччя». – Видавництво ПГА. – Запоріжжя, 
2015. С. 60–62.

3. Титенко С.В. Образовательные интернет системы и 
моделирование знаний /С.В. Титенко// Лаборатория СЕТ.
Киев–2006. httр://www.sеtlаb.nеt/

4. Федорук П.И. Адаптивная система дистанционно-
го обучения и контроля знаний на базе интеллектуальных 
Интернет-технологий / П. И. Федорук. – Киев: Издательско-
дизайнерский отдел ЦИТ Прикарпатского национального 
университета им. Василия Стефаника, 2008. – 315 с.



224

УДК 378.147:616-089-071]-057.875
оФормлення наВчальної історії ХВороби ХірурГічноГо ХВороГо  

як ВажлиВиЙ елемент наВчання студентіВ V курсу

О. С. Никоненко, В. О. Губка, М. Г. Головко, С. О. Вільховой, Г. І. Охріменко, Д. О. Іващук,  
О. М. Волошин, І. В. Перцов

Запорізький державний медичний університет

EDUCATIONAL MEDICAL SURGICAL PATIENTS HISTORY FILLING AS AN IMPORTANT ELEMENT 
OF TEACHING V COURSE STUDENTS 

A. S. Nikonenko, V. O. Gubka, N. G. Golovko, S. O. Vilkhovoy, G. I. Okhrimenko, D. A. Ivashchuk,  
A. N. Voloshin, I. V. Pertsov

Zaporozhye State Medical University

В статті представлені данні, яки обґрунтовують важливість такого елементу навчання, як написання історії хвороби на 
кафедрі хірургії студентами V курсу медичного факультету. Акцентована увага на головних питаннях кожного розділу учбової 
історії хвороби. Наведена необхідність курації хворих, написання історії хвороби та її захисту, оскільки це дисциплінує студен-
тів та примушує їх відповідально відноситися до практичної та самостійної частин навчального процесу.

The article presents the data that base the importance of the learning element how to write case (medical) history at the Department 
of Surgery by the students of the V medical faculty course. The attention is focused on the main issues of each section of educational 
case history. Necessity for patients curation, filling of case history and its defence are represented because this discipline students and 
makes them responsible for approaching to practical and independent part of the learning process.

Вступ. Головним завданням вищої медичної школи є 
навчити студента-медіка клінічно мислити, видокремлю-
вати головне, узагальнювати, виявляти розбіжності, син-
тезувати й аналізувати інформацію, отриману від хворого 
[1]. Робота студента з написання історії хвороби один з 
важливих видів дослідницької та практичній діяльності в 
системі вищих медичних навчальних закладів. Задачі про-
фесійної діяльності лікаря загальної практики визначають 
основні вимоги обсягу знань та практичних навичок для 
випускника вищого навчального закладу ІІІ-ІV рівня акре-
дитації: цілеспрямована методична послідовність дій з 
опитування хворого, виконання фізікального обстеження, 
обґрунтування попереднього діагнозу, визначення алго-
ритму допоміжних методів обстеження з аналізом отри-
маних результатів, проведення диференційної діагности-
ки, формування клінічного діагнозу, побудови програми 
лікування та її здійснення [2]. Самостійна робота студента 
з хворим та написання історії хвороби формує особистість 
майбутнього лікаря, розвиває вміння вирішувати актуаль-
ні медичні завдання, орієнтуватися в науковій медичній 
літературі, успішно використовувати на практиці теоре-
тичні знання.

основна частина. Написання історії хвороби перед-
бачено навчальним планом та обов’язково для кожного 
студента. 

На кафедрі госпітальної хірургії Запорізького дер-
жавного медичного університету згідно робочої програми 
«Хірургія» при вивчанні змістового модулю №4 студен-
тами виконується курація хворих, написання історії хво-
роби, захист історії хвороби при проведенні модульного 
контролю. Важливо, що під час виконання цієї роботи сту-
дент має можливість не тільки спілкування з хворим, а й 
ознайомитись з правилами ведення медичної документації 
(амбулаторна карта, медична карта стаціонарного хворого, 
форма якої затверджена наказом МОЗ України, листок лі-
карських призначень). 

Згідно тематиці модулю №4 «Торакальна, серцево-
судинна та ендокринна хірургія» студенти проводять кура-
цію хворих з тематичною хірургічною патологією у відді-

леннях хірургії, судинної хірургії, кардіохірургії, трансплан-
тації з ліжками ендокринної хірургії КУ «ЗОКЛ» ЗОР.

Для запобігання певних труднощів при написанні іс-
торії хвороби студенти користуються виданими на кафед-
рі «Методичними рекомендаціями з оформлення історії 
хвороби хірургічного хворого для студентів V курсу ме-
дичного факультету». 

Робота над історією хвороби виконується за традицій-
ними розділами: паспортні данні, скарги хворого, анамнез 
захворювання, анамнез життя хворого, данні об’єктивного 
обстеження, локальні зміни, попередній діагноз основного 
захворювання, план досліджень, данні досліджень, дифе-
ренційний діагноз, клінічний діагноз, етіологія і патогенез 
захворювання, вибір та обґрунтування методів лікування 
хворого, протокол операції, епікриз, експертиза праце-
здатності, рекомендації лікаря при виписці, літературні 
джерела, набуті куратором практичні навички.

Скарги хворого подробно відображаються при госпі-
талізації хворого та під час курації, детально відмічають-
ся скарги, які патогномонічні даному захворюванню. Для 
кожної скарги уточнюється її характер, інтенсивність, ло-
калізація та ін.

При збиранні анамнезу захворювання акцентується 
увага на характер початку захворювання, появу перших 
симптомів, умови та обставини, при яких вони з’явилися. 
Детально описується перебіг захворювання, вказуєть-
ся послідовність виникнення та розвитку симптомів, їх 
тривалість, умови, які погіршували чи покращували стан 
хворого. Вказується раніше проведене лікування та його 
результати.

Збір анамнезу життя включає наступні питання: місце 
народження, особливості розвитку у дитячому та підліт-
ковому віці, епідемічна та ендемічна характеристика міс-
цевості, характер та регулярність харчування, наявність 
шкідливих звичок, професійні шкідливості, спадкові за-
хворювання, перенесені захворювання та операції, кіль-
кість вагітностей, пологів, абортів.

Під час об’єктивного обстеження пацієнта студент ви-
користовує раніше набуті навички на кафедрах пропедев-
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тики (огляд, перкусія, аускультація, пальпація), визначаю-
чи стан органів та систем організму хворого – температу-
ра, стан кожних покровів, кісток, суглобів; стан та функції 
дихальної, серцево-судинної, травної, нервової, сечоста-
тевої, ендокринної систем, але обов’язково акцентує увагу 
на змінах, виявлених при обстеженні, які характерні для 
основного захворювання, з приводу якого пацієнт перебу-
ває на стаціонарному лікуванні.

При описанні місцевого статусу необхідно детально 
охарактеризувати локальні зміни, зміни органа чи систе-
ми в цілому, використовуючи данні огляду, аускультації, 
пальпації, перкусії.

Попередній діагноз встановлюється на основі враху-
вання скарг хворого, даних анамнезу та об’єктивних до-
сліджень.

План подальших досліджень повинен включати до себе 
лабораторні аналізи (клініко-біохімічні, імунологічні, гор-
мональні), електрокардіографічні, ехокардіоскопічні, рент-
генографічні, ендоскопічні, ультразвукові, ангіографічні, 
томографічні та інші види інструментальних досліджень, 
які допоможуть у постановці клінічного діагнозу. Необхідно 
враховувати висновки консультантів інших спеціальностей.

При аналізі отриманих даних досліджень необхідно 
кожному спеціальному методу дати стислу характерис-
тику про методику та мету його проведення. При оцінці 
даних кожного дослідження куратор повинен вказати на 
наявність або відсутність відхилень від норми.

Диференційну діагностику студент-куратор проводить 
зі східними за клінічною картиною та перебігом захворю-
вання патологічними станами і хворобами шляхом зрівнян-
ня основних патогномоничних симптомів, які характерні 
для цих захворювань з урахуванням даних анамнезу та 
результатів додаткових досліджень. Перелік захворювань, 
з якими необхідно проводити диференційну діагностику, 
студент при необхідності узгоджує з викладачем.

Клінічний діагноз за схемою:
– основний
– ускладення
– супутні захворювання
– встановлюється при аналізі скарг хворого, анамнезу 

захворювання, даних додаткових методів дослідження та 
результатів проведеної диференціальної діагностики.

У наступному розділі історії хвороби, використовую-
чи літературні джерела, студент описує сучасне бачення 
питань етіології і патогенезу основного захворювання, яке 
є у хворого.

На наш погляд дуже важливий розділ – вибір та об-
ґрунтування методів лікування хворого, тому що при 
цьому куратор призначає лікарські препарати та визначає 
показання до хірургічного лікування. Обґрунтовується 
призначення лікарських препаратів у відповідних дозах 
з зазначенням схем лікування (обґрунтовується призна-
чення препарату з урахуванням його фармакологічних 
властивостей з поглядом дії на етіологію, патогенез захво-
рювання та дію на основні його синдроми). Призначення 
лікарських препаратів повинно бути представлено у ви-
гляді рецептів. Необхідно також визначити показання до 
призначення різних видів фізіотерапевтичного лікування. 
Хворим, яким необхідно оперативне лікування, визнача-
ються показання до операції та обґрунтовується той чи 
іншій вид оперативного втручання.

Якщо оперативне втручання виконано під час курації 
хворого, то необхідно описати основні етапи операції зі 

схематичною ілюстрацією ходу операції. Якщо оператив-
не лікування з приводу основної патології було виконано 
раніше, необхідно описати суть оперативного втручання. 
У хворих, яким тільки планується хірургічне лікування, 
необхідно його описати (назва операції).

Написання щоденників спостереження (не менш 
трьох). У лівій колонці відмічається дата, пульс, темпера-
тура, частота дихання, частота серцевих скорочень, АД, 
добовий діурез. Основна частина щоденнику: загальний 
стан хворого, скарги, стан дихальної, серцево-судинної, 
травної, сечо-вивідної систем. Локальний статус: опис 
стану післяопераційної рани. Рекомендації до лікування 
(зміни у призначеннях).

Епікриз включає стисле відображення історії хвороби, 
а саме – скарги, анамнези хвороби та життя, клінічний роз-
горнутий діагноз, данні обстежень, результати проведено-
го лікування, стан хворого по закінченню курації, прогноз 
стосовно подальшого життя та відновлення здоров’я.

При опису прогнозованої працездатності необхідно 
оцінити стан загальної та професійної працездатності 
хворого.

Поради лікаря при виписці включають до себе 
лікувально-профілактичні рекомендації – режим, дієта, 
лікування.

При переліку літературних джерел необхідно вка-
зати автора, назву роботи, рік видання та сторінки. 
Обов’язковим є використання монографій (не менш трьох 
джерел).

Набуті куратором практичні навички описуються у 
вільній формі. Студент вказує, з якими спеціальними ме-
тодами дослідження був ознайомлений, чи приймав участь 
під час їх проведення. Вказує участь в оперативних втру-
чаннях, перев’язках, виконанні лікарських маніпуляцій. 
Описує проведену роботу з медичною документацією.

Захист історії хвороби здійснюється під час проведен-
ня модульного контролю. Окрім результатів комп’ютерного 
тестування, рішення ситуаційних задач, враховуємо і оці-
нюємо рівень знань та вмінь студента, який він отримав 
завдяки роботі над написанням учбової історії хвороби та 
демонструє їх під час опитування. По будь якому розділу 
історії хвороби, під час її захисту, студент може отримати 
запитання і повинен дати відповідь, яка оцінюється викла-
дачем та враховується в бали модулю. Тому, така важлива 
складова навчання, як написання історії хвороби, дис-
циплінує студентів та примушує їх відповідально відно-
ситися до практичної та самостійної частин навчального 
процесу.    

Висновки. 1. Написання студентом історії хвороби 
один з важливих видів дослідницької та практичній діяль-
ності. 2. Самостійна робота студента з хворим, медичною 
документацією, та написання історії хвороби формує осо-
бистість майбутнього лікаря 3. Написання історії хвороби 
та її захист дисциплінує студентів та примушує їх відпо-
відально відноситися до практичної та самостійної частин 
навчального процесу.    
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В статті проаналізовані можливі причини зниження якісної успішності студентів 6 курсу на кафедрі госпітальної хірур-
гії: низький рівень дисципліни, слабка вмотивованість деяких з них. Для вирішення цієї проблеми необхідно на практичних 
заняттях більше уваги приділяти вихованню студентів, особливо національно-патріотичному. На професійному рівні якісній 
підготовці студентів сприяє їх розширена практична участь у лікувально-діагностичному процесі.

In the article the probable reasons of qualitative progress decrease of the 6 year students on the hospital surgery chair are analyzed: 
low level of discipline, weak motivation. For the solution of this problem it is necessary to enchance the educational work at practical 
classes, especially national and patriotic education. The increase of qualitative progress can be due to enlargement of students practical 
engagement in diagnostic and treatment process.

Вступ. За останні роки кредитно-модульна система 
організації навчального процесу здобула широкого розпо-
всюдження і значного розвитку у вищих медичних учбо-
вих закладах України. Однак події, пов’язані зі зміною по-
літичної влади та економічною кризою в країні, не могли 
не відобразитися на житті студентів і викладачів та учбо-
вому процесі. Актуальність теми полягає в тому, що остан-
нім часом з’явилася значно більша кількість невмотиво-
ваних або слабко вмотивованих до навчання студентів, а 
це, в свою чергу, відображається на якісній успішності та 
якості підготовки майбутніх лікарів у цілому. Тому перед 
дослідженням була поставлена наступна мета: на основі 
власного досвіду організації навчального  процесу роз-
робити нові заходи, що сприятимуть покращенню якісної 
успішності студентів на кафедрах хірургічного профілю.

основна частина. Як відомо якісна успішність студен-
тів прямо пропорційно залежить від кількості отриманих 
ними на іспиті чи заліку оцінок «відмінно» та «добре» [1].

Аналізуючи підсумки складання практично-орієнто-
ваного державного іспиту з хірургічних хвороб, треба від-
значити, що тенденція до зниження цього показника за 
останні роки має місце. Так, наприклад, серед вітчизняних 
студентів-лікувальників якісна успішність за останні 2 роки 
знизилась з 85,3 % до 82,4 %, серед іноземних російсько-
мовних студентів – з 31,3 % до 18,8 %, а серед іноземних 
англомовних студентів залишалася стабільно низькою 
(29,4 %; 31,8 %). В той же час, значно вища якісна успіш-
ність спостерігається серед студентів-педіатрів, та іще й з 
тенденцією до зростання (84,5 %; 86,79 %).

На наш погляд, головними причинами зниження 
успішності студентів є такі: низький рівень дисципліни, 
особливо серед іноземних студентів (регулярно запізню-
ються на заняття, багато пропущених практичних занять, 
лекцій), зухвале відношення деяких студентів до хірур-
гії як учбового предмету (бо їх вже розподілили іншими 
спеціалістами), суб’єктивне негативне уявлення частки 
студентів, особливо контрактників, щодо майбутнього 
працевлаштування, низької заробітної платні. Які ж за-
ходи можуть сприяти покращенню рівня вмотивованості 
студентів на 6 курсі? Головну роль в цьому, на наш погляд, 

відіграє викладач (асистент, доцент), який веде практичні 
заняття. Необхідно постійно, щогодини, знаходитися по-
ряд зі студентами, розповідати їм не тільки про клініку 
та діагностику хірургічних хвороб, а і проводити бесіди 
на політичні та економічні теми (які останні події в зоні 
АТО, які нові реформи прийняті парламентом). Також не-
обхідно в цих бесідах постійно підкреслювати благородну 
і значну роль лікаря, особливо в сільській місцевості, як 
носія культури, знань і практичних цінностей для людей. 
Для підвищення рівня значимості знання діагностики хі-
рургічних хвороб необхідно постійно, краще збираючи 
анамнез у ліжка хворого, виявляти і наводити, в якості 
прикладів, випадки занедбаних захворювань, які виникли 
внаслідок відсутності відповідних знань у лікарів на до-
госпітальному етапі.

Для підвищення рівня знань студентів та їх зацікав-
леності у вивченні предмета у нашій клініці щотижнево 
проводяться клінічні конференції з використанням муль-
тимедійної техніки, на яких демонструють етапи най-
більш значущих оперативних втручань з коментарями 
завідувача кафедри або доцентів. Крім того, студенти 6 
курсу приймають участь у засіданнях Асоціації хірургів 
Запорізької області, що проводяться щомісячно. На цих 
конференціях вони знайомляться з унікальними опера-
тивними втручаннями (бариартричними, рентгенендо-
васкулярними, операціями на серці, судинах, ендокрин-
них залозах, трансплантацієй органів). Студенти двічі за 
цикл чергують в різних відділеннях клініки, приймають 
участь в екстрених операціях, а наступного дня доклада-
ють, як справжні лікарі, з трибуни на ранковій конферен-
ції про результати чергування. Також студенти зачитують 
передопераційні епікризи хворих, які підготовлені до 
планових операцій. Усі ці заходи дисциплінують студен-
та, роблять його більш відповідальним за свої дії, підви-
щують рівень самооцінки.

На практичних заняттях треба також приділяти увагу 
національно-патріотичному вихованню студентів [2]. Для 
цього треба більше розмовляти про заслуги ведучих вітчиз-
няних хірургів: М.І. Пірогова, О.О. Шалімова, М.М. Амо-
сова, В.Т. Зайцева та ін. Необхідно наводити приклади 
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з історії України, Запорізького козацтва, національно-
визвольного руху у роки I та II світової війни.

Головне правило навчально-освітнього способу вихо-
вання гласить: вихователь, вчитель, викладач зобов’язані 
бути вихованими і освіченими. Інакше довіри до них не 
буде, а вона складає фундамент системи освіти. А вихо-
вателями є не лише викладачі суспільно-гуманітарних 
кафедр. Тому виховний вплив мають і зобов’язані 
здійснювати всі ті, кого відносять до професорсько-
викладацького складу вищих навчальних закладів. Ви-
кладач не має права читати моралі студенту, і, тим біль-
ше, ображати його.

Таким чином, враховуючи наш власний досвід, для по-
кращення якості підготовки студентів 6 курсу на кафедрах 
хірургічного профілю, необхідно на практичних заняттях 
якомога більше уваги приділяти спілкуванню зі студентами 
не тільки на професійні теми, а й займатися їх вихованням, 
в першу чергу, національно-патріотичним. Що стосується 
професійної підготовки, то на її якість впливає розширена 
практична участь студентів у лікувально-діагностичному 
процесі, демонстрація їм новітніх технологій в хірургії. 

Велике значення має особистість викладача, він повинен 
сам бути вихованою та освіченою людиною.

Висновки. 1. Для покращення якості підготовки сту-
дентів викладачам на практичних заняттях треба приділя-
ти увагу не тільки професійним питанням, а й займатися 
національно-патріотичним вихованням.

2. На якість професійної підготовки студентів впли-
ває розширена практична участь студентів у лікувально-
діагностичному процесі.

3. Великий вплив має особистість викладача, який по-
винен бути високоосвіченою та культурною людиною, яка 
щиро бажає донести свої знання до студентів.
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Вступ. Сьогодні підвищення ефективності навчаль-
ного процесу, якості підготовки спеціалістів не може бути 
вирішено без покращення якості викладання, без корекції 
навчального процесу, без використання педагогічних ін-
новацій.

Важливою умовою реалізації процесу навчання є 
матеріально-технічне навчально-методичне забезпечення 
програми підготовки лікарів на додипломному етапі у вищих 
медичних закладах освіти. Кожна держава розглядає освіту 
як важливий фактор стабільного її розвитку. Тому якість осві-
ти визначається не тільки обсягом знань, але й параметрами 
особистісного, світоглядного, громадянського розвитку, при 
цьому якість освітнього процесу розглядається з позицій за-
гальнолюдської і соціальної цінності освіти [1].

основна частина. Навчально-методичний комплекс – 
це блок нормативної та навчально-методичної документа-
ції, засобів навчання і контролю, необхідних та достатніх 
для якісної організації основних та додаткових навчаль-
них програм, згідно навчального плану.

Навчально-методична структура різноманітна та за-
лежить від специфіки дисципліни, яка викладається: на-
вчальні посібники, матеріали лекцій, методичні рекомен-
дації, методичні вказівки, засоби навчання, матеріали 
контролю знань і тестові завдання, контрольні питання, 
ситуаційні завдання, контрольні роботи, робочі зошити, 
наочне обладнання, мультмедіа. Навчально-методичний 
комплекс дозволяє раціонально та варіативно організува-
ти навчальний процес згідно сучасних тенденцій у складі 
навчання та методиці викладання дисципліни.

Основними цілями та завданням навчально-методич-
ного комплексу є надання допомоги підчас самостійного 

вивчення теоретичного матеріалу, а також можливості 
отримання необхідної консультації молодим викладачам 
та студентами.

Сучасна педагогічна технологія вимагає, крім тради-
ційних форм унаочнення, використовувати в навчальному 
процесі інтерактивні комплекси. Лекційні аудиторії слід 
забезпечувати технологічними засобами, які поряд з об-
ладнанням та естетичним оформленням мають створити 
сприятливі умови як для читання лекцій, так і для сприй-
няття, конспектування та засвоєння матеріалу студентами. 
Використання мультимедійних презентацій під час лек-
цій, таких як наочна інформація, ілюстрації, фотографії, 
відеоролики тощо підкреслюють найважливіші проблеми 
та роблять лекцію насиченою та цікавою [2].

Дидактичний інструментарій дисципліни для прове-
дення навчального процесу доцільно забезпечувати елект-
ронною версією. При цьому методи навчання при викорис-
танні електронного навчально-методичного комплексу як 
матеріалів аудиторних занять, так і самостійної роботи на 
теперішній час зазнають якісних змін. Суттєво модернізу-
ються лекційні заняття. Викладач у процесі лекцій широ-
ко може використовувати мультимедійні презентації, які 
тематично й логічно пов’язані послідовністю інформацій-
них частин матеріалу розділу, тезисно відображають його 
ключові моменти, включають основні формули та схеми, 
а також статичні та динамічні зображення об’єктів, які 
вивчаються. Їх демонстрація здійснюється за допомогою 
мультимедійного комплексу. Студенти на початку лекції 
можуть отримати конспекти, які являють собою комплект 
слайдів презентацій, роздрукованих таким чином, щоб 
сторінка містила кілька слайдів та поле для нотатків. Саме 
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такі конспекти дозволяють студентові зосередитися на 
демонстрації презентацій, не витрачаючи часу на копію-
вання зображень. Під час проведення практичних занять 
студенти мають можливість працювати з матеріалом, який 
вивчається в інтерактивному режимі та впливати на робо-
ту інформаційного засобу [3].

Такий підхід до планування, організації та проведення 
навчального процесу дозволяє не лише ефективно реалізу-
вати навчальні плани та оптимізувати управління навчаль-
ним процесом, а й забезпечувати якісну підготовку фахівця.

Важливе значення в безперервній системі підготовці 
фахівців відіграє методична робота на кафедрі. Розумію-
чи, що тільки систематичне та безперервне підвищення 
методичного рівня роботи викладачів кафедри є сьогодні 
об’єктивною необхідністю, закономірністю розвитку вищої 
освіти.

Саме ці педагогічні технології і використовуються 
на кафедрі соціальної медицини, організації та економі-
ки охорони здоров’я Харківського національного медич-
ного університету. За останні роки докорінно оновлено 
матеріально-технічну базу кафедри. Переобладнано та 
модернізовано всі навчальні кімнати, комп’ютерний клас, 
побудована конференційна зала. Усі заняття проводяться 
з використанням сучасних технічних засобів навчання: 
10 мультимедійних відеокомплексів з інтерактивними 
дош ками, локальної мережі з доступом до системи Інтер-
нет у кожній аудиторії тощо [4].

Крім того в умовах оптимізації навчального процесу 
на кафедрі для студентів створено бібліотеку з літерату-
рою для самостійної підготовки до занять з дисциплін, які 
вивчаються на кафедрі, а також підвищення світогляду з 
можливістю отримувати поглиблені знання.

На початку навчального року розробляються та допов-
нюються методи, які спрямовані на формування ділових 
якостей майбутнього спеціаліста. Колектив кафедри надає 
велику увагу науково-методичній роботі навчального про-
цесу. Починаючи з нового навчального року окремі викла-
дачі широко застосовують у практичній роботі такі види 
різних методів навчання – ділові ігри, бліц-контролі, си-
туаційне моделювання, тестові контролі. Кожен викладач 
творчо підходить до підготовки методичних рекомендацій 
та методичних вказівок, посилаючись на сучасні вимоги 

начального процесу та якісної підготовки майбутніх лі-
карів.

Кафедра соціальної медицини, організації та економі-
ки охорони здоров’я має банк тестів та ситуаційних зав-
дань, які є доступними на сайті кафедри, що значно підви-
щує рівень підготовки студентів. Усі підсумкові контролі 
з курсів, які викладаються на кафедрі за всіма дисциплі-
нами, створюються з використанням комп’ютерних про-
грам, що є сучасним методом контролю знань студентів 3, 
4 та 5 курсів навчання, а також інтегрованого ліцензійно-
го іспиту «Крок-2» студентами 6 курсу, з використанням 
банку тестових завдань «Центру тестування професійної 
компетенції фахівців з вищою освітою напрямків підго-
товки «Медицина» і «Фармація» при Міністерстві охоро-
ни здоров’я України».

Висновки. Таким чином, навчально-методичне та 
матеріально-технічне забезпечення навчання має важливе 
значення для адаптації навчального процесу вітчизняної 
медичної освіти до європейських та світових стандартів 
на теоретичних кафедрах вищих медичних навчальних за-
кладів, а також спрямовано на активізацію пізнавальної 
діяльності студентів та підготовку кваліфікованих спеці-
алістів.
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інноВаЦіЙні методи наВчання В підГотоВЦі студентіВ ВиЩиХ медичниХ 
наВчальниХ ЗакладіВ 

В. А. Огнєв, І. А. Чухно
Харківський національний медичний університет

Вступ. Зміни, що відбуваються у суспільних відноси-
нах в останні десятиріччя, високий рівень інформатизації 
суспільного життя, стрімкий розвиток науки й техніки, 
інформаційних технологій ставлять нові вимоги перед су-
часною вищою освітою. Поряд з вказаними тенденціями, 
суттєвим викликом для української вищої школи стало, 
так зване, фрагментарне (кліпове) мислення, яке, на дум-
ку представників психологічних та педагогічних наук, є 
характерним для більшості сучасної молоді. 

Специфіка сприйняття інформації сучасними студен-
тами, відкриття кордонів та усунення бар’єрів в доступі до 
найрізноманітнішої інформації, в здійсненні освітньої та 
наукової діяльності є тими об’єктивними факторами, що 

стимулюють оновлення наявного педагогічного інстру-
ментарію у викладачів вишів та формування і використан-
ня інноваційних методів навчання в підготовці студентів. 

основна частина. Методи навчання – це впорядкова-
ні способи взаємопов’язаної, цілеспрямованої діяльності 
педагога й студентів, спрямовані на ефективне розв’язання 
навчально-виховних завдань. Вони реалізуються через 
систему прийомів і засобів навчальної діяльності. При 
цьому, прийоми навчання – це складова методу, конкретні 
дії педагога й студентів, спрямовані на реалізацію вимог 
тих чи інших методів. Засоби навчання – це різноманітне 
навчальне обладнання, використовуване у системі пізна-
вальної діяльності [2].
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Для зарубіжної вищої освіти характерним є постій-
не оновлення існуючих підходів, методів та програм на-
вчання, пошук та впровадження інноваційних методів в 
навчальну діяльність, що спонукаються прагненням пред-
ставити на ринку найбільш конкурентоздатний освітній 
продукт. 

Інновації у навчальній діяльності пов’язані з активним 
процесом створення, поширення нових методів і засобів 
для вирішення дидактичних завдань підготовки фахівців у 
гармонійному поєднанні класичних традиційних методик 
та результатів творчого пошуку, застосування прогресив-
них технологій, оригінальних дидактичних ідей і форм 
забезпечення освітнього процесу. Відтак освітні інновації 
характеризуються цілеспрямованим процесом часткових 
змін, що ведуть до модифікації мети, змісту, методів, форм 
навчання, способів і стилю діяльності, адаптації освітньо-
го процесу до сучасних вимог часу і соціальних запитів 
ринку праці [1, с. 28].

Загалом, інноваційні методи в освіті представляють 
собою педагогічні методи, в основі використання та ком-
понування яких лежать сучасні досягнення науки й інфор-
маційних технологій, та які спрямовані на стимулювання 
пізнавальної та наукової активності студентів, розвиток у 
них творчих здібностей та навичок самостійної роботи, 
уміння самостійно працювати з великими масивами ін-
формації та приймати рішення, і, в кінцевому підсумку, 
направлені на підвищення якості підготовки спеціалістів. 

У сучасній методиці викладання найбільш прийнят-
ною виявилася класифікація методів навчання, побудована 
на дієвому підході до навчання. Згідно з нею існують мето-
ди: а) які забезпечують опанування навчального предмета 
(словесні, візуальні, практичні, репродуктивні, проблемно-
пошукові, індуктивні, дедуктивні); б) які стимулюють та 
мотивують навчально-наукову діяльність (навчальні дис-
кусії, проблемні ситуації, професійно-орієнтовані ділові 
ігри, творчі завдання, пошук і дослідження, експеримен-
ти, конкурси, вікторини тощо); в) методи контролю і са-
моконтролю у навчальній діяльності (опитування, залік, 
іспит, контрольна робота, тестові завдання, питання для 
самоконтролю, у т. ч. через комп’ютерні освітні системи) 
[1, с. 29].

Відповідно до наведеної класифікації методів навчан-
ня та виходячи з досвіду їх використання в навчальній ді-
яльності кафедри соціальної медицини, організації та еко-
номіки охорони здоров’я ХНМУ можна сказати, що поряд 
з використанням традиційних дидактичних методів, досяг-
ненню основної мети – забезпеченню якісної підготовки 
фахівців, наразі найбільше сприяють дві групи інновацій: 

якнайширше використання в освітньому процесі інформа-
ційних технологій та різноманітної техніки (в навчальний 
процес на кафедрі широко впроваджено використання 
мультимедійних та відеоматеріалів, інтерактивних інфор-
маційних технологій, електронних навчальних матеріалів, 
розміщених в репозитарії ХНМУ, комп’ютерного тесту-
вання тощо), а також методів, які стимулюють та мотиву-
ють навчально-наукову діяльність студентів (ситуаційні 
завдання, ділові ігри, творчі завдання, навчальні дискусії, 
конкурси, що проводились в рамках навчального процесу 
на кафедрі показали, що такі методи мотивують студента 
до більш глибокого вивчення матеріалу і допомагають в 
його розумінні та набутті навичок використання).

При цьому, методи активізації навчально-пізнавальної 
діяльності не розглядаються окремо. Вони ефективно по-
єднуються з іншими дидактичними методами, доповню-
ють та урізноманітнюють їх. Таким же доповненням до 
традиційних методів навчання має бути і використання у 
якості засобів навчання різноманітних технічних засобів. 
Сучасні студенти вже активно їх використовують, вони 
є для них звичними, окрім того, в поєднанні з доступом 
до мережі Інтернет, вони забезпечують швидкий доступ 
до інформації, її накопичення та збереження, швидкість 
обміну новими інформаційними матеріалами та можли-
востями створення доступної бази таких матеріалів. Та-
ким чином, поєднання традиційних методів навчання з 
комп’ютерними технологіями сприяє підвищенню успіш-
ності студентів, стимулює інтенсивність та ефективність 
самостійної роботи.

Висновки. Використання інноваційних методів на-
вчання у підготовці студентів вищих медичних закладів 
є об’єктивною вимогою часу та однією з важливих умов 
якісної підготовки фахівців на сучасному етапі. Серед та-
ких методів, що виправдовують себе в практиці освітньої 
діяльності кафедри є використання сучасних інформацій-
них технологій та технічних засобів, а також методів, які 
стимулюють та мотивують навчально-наукову діяльність 
студентів. Для забезпечення якісної підготовки фахівців 
необхідно забезпечувати подальший пошук і впроваджен-
ня інноваційних методів в навчальний процес.
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наВчальної дисЦипліни «домедична допомоГа В екстремальниХ ситуаЦіяХ» 

С. Т. Омельчук, Т. М. Білко
Національний медичний університет імені О. О. Богомольця 

Вступ. Прогноз можливих екстремальних ситуацій по-
казує, що на території України збережеться високий ступінь 
ризику виникнення надзвичайних ситуацій (НС) природно-
го, техногенного, соціально-політичного і, навіть, воєнного 
характеру. Глобальні загрози стають джерелом НС в різних 
сферах життєдіяльності суспільства, збільшились частота 
та масштаби НС, і тому небезпека для населення носить 
більш ускладнений та взаємопов’язаний характер. 

Особливо важливо відмітити складні наслідки про-
ведення антитерористичної операції на сході України, 
в зв’язку з високим рівнем травматизму та інших видів 
ушкоджень в умовах бойових дій.

В зв’язку з цим в Україні підвищилась актуальність 
прогнозування виникнення НС і необхідність своєчас-
них невідкладних дій, спрямованих на врятування і збе-
реження життя людини на етапах домедичної допомоги 
(ДД). ДД повинна здійснювитись на місці події особами, 
які не мають медичної освіти, але за своїми службовими 
обов’язками повинні володіти основними практичними 
навичками з рятування людини, яка перебуває у невід-
кладному стані. Такі дії повинні здійснюватись відповідно 
до наказу МОЗ України № 398 від 16.06.2014 р. «Про за-
твердження порядків надання домедичної допомоги осо-
бам при невідкладних станах».

основна частина. Такі передумови започаткували ви-
кладання студентам другого курсу медичних факультетів 
та ФПЛЗСУ дисципліни «Домедична допомога в екстре-
мальних ситуаціях» з осіннього семестру 2015 року на ка-
федрі гігієни харчування. На співробітників кафедри лягла 
велика відповідальність у сприянні оволодіння навичок 
домедичної допомоги студентами другого курсу за між-
народними стандартами. Відповідно до робочої програми 
з вищеназваної дисципліни, студенти вивчають навчаль-
ний предмет загальною кількістю 60 годин (2 кредити), з 
них 30 – аудиторні і 30 – самостійна робота студентів, та 
складають підсумковий модульний контроль. На кафедрі 

створена методична база, яка складається з методичних 
вказівок та рекомендацій, тестових завдань, задач та орга-
нізований спеціальний ілюстрований кабінет.

Куратор дисципліни закінчив цикл з тематичного 
удосконалення (108 годин) на базі Української військово-
медичної академії з методології викладання домедичної 
допомоги в екстримальних ситуаціях. 

При відпрацюванні практичних навичок домедичної 
допомоги та проведення серцево-легеневої реанімації 
студенти забезпечені фантомами та індивідуальними ме-
дичними засобами, а для підвищення наочності та більш 
глибокого засвоєння тем, широко застосовується форма 
ділової гри. З метою покращення рівня самостійної робо-
ти студентів, поглиблення їх знань та отримання наочної 
інформації викладачі рекомендують також посібник «До-
медична допомога» та навчальні фільми. 

Висновки. Таким чином, засвоєння первинних доме-
дичних навичок на початку навчання у медичному ВУЗі 
додає впевненості при наданні допомоги постраждалим 
в екстримальних ситуаціях та підвищує якість підготовки 
студентів на старших курсах, що вкрай неохідно майбут-
нім лікарям.
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ExPERIENCE OF ORGANIzATION OF EDUCATIONAL PROCESS FOREIGN STUDENTS  
ON DEPARTMENT OF INFECTIOUS DISEASES
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У статті розглядаються актуальні питання організації процесу навчання іноземних студентів на кафедрі інфекційних 
хвороб медичного факультету ЗДМУ. Узагальнений досвід викладання інфекційних хвороб іноземним студентам, здійснена 
спроба розробки базової моделі організації процесу навчання за фахом. Модель навчального процесу, що пропонується для ви-
користання, розрахована на малі групи іноземних студентів і умовно розділена на три складові етапу організації, які викладач 
повинен реалізувати у навчальному процесі, а саме: визначення особистісної ідентифікація викладача зі студентом,  професій-
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ної ідентифікації викладача зі студентом; представлення викладача студентам з професійної точки зору.  Вищезазначені кроки 
допомагають викладачеві: створити особистісний портрет студентів; сформувати професійний портрет групи; представити 
свій особистісно-професійний портрет студентам; створити конструктивну атмосферу взаємодії та взаєморозуміння викладача 
з групою; формування очікувань щодо вивчаємої дисципліни, визначення професійних очікувань студента;  доведення до сту-
дентів цілей, завдань, структури матеріалів, видів діяльності і т. інше. Запропонована модель організації процесу навчання за 
фахом допомагає викладачам підвищити якість і ефективність роботи з іноземними студентами з  урахуванням їх особистісно-
професійно-мотиваційних особливостей, сприяє формуванню очікувань від навчального процесу.

In the article the pressing questions of organization of process of educating of foreign students are examined on the department of 
infectious diseases of medical faculty of ZSMU. Experience of teaching of infectious diseases foreign students is generalized, given 
it a shoot development of base model of organization of process of educating on speciality. The model of educational process that is 
offered for the use is counted on the small groups of foreign students and conditionally divided into three to composition of the stage 
organizations that a teacher must realize in an educational process, namely: determination of personality authentication of teacher with a 
student,  professional authentication of teacher with a student; presentation of teacher to the students from the professional point of view. 
The above-mentioned steps help a teacher: to create the personality portrait of students; to form the professional portrait of group; to 
present the personality-professional portrait to the students; to create the structural atmosphere of co-operation and mutual understanding 
of teacher with a group; forming of expectations is in relation to studied discipline, determination of professional expectations of 
student;  taking to the students of aims, tasks, structure of materials, types of activity and etc. The offered model of organization of 
process of studies on speciality helps teachers to improve quality and efficiency of work with foreign students taking into account  their 
personality-professional-motivational features, assists forming of expectations from an educational process.

Ключові слова: досвід, навчальний процес, іноземні студенти.
Key words: experience, an educational process, foreign students.

Вступ. Експорт освітніх послуг є перспективним на-
прямом у розвитку системи освіти, а саме приїзд інозем-
них студентів на навчання свідчить про затребуваність 
національної освіти, що дозволяє визначити шляхи її 
вдосконалення. В умовах глобалізації сучасної економіки 
експорт освітніх послуг є важливим  для розвитку еко-
номіки в цілому, а саме додатковим доходом для країни 
і ВНЗ, основою створення майбутніх товаропровідних 
шляхів. Інтеграція української системи вищої освіти у 
міжнародний освітній простір створила сприятливі умо-
ви для крос-граничної академічної мобільності, яка ви-
кликає збільшення іноземних студентів, що приїжджають 
в Україну для здобуття вищої освіти [1,2,3]. Цей процес 
викликає необхідність адаптації та вдосконалення орга-
нізації освітнього процесу з метою підвищення якості і 
зацікавленості в освітніх послугах іноземних студентів. 
Как следствие, образовательные учреждения все активнее 
включаются в конкурентную борьбу за привлечение на 
учебу иностранных граждан [4,5]. 

основна частина. Запорізький державний медич-
ний університет активно розвиває міжнародну сферу ді-
яльності, в тому числі приваблює іноземних студентів з 
навчанням на англійській мові. Зростання кількості іно-
земних студентів підвищує попит на кваліфікованих ви-
кладачів здатних на досить високому професійному рівні 
організувати навчання на англійській мові.

Узагальнення досвіду проводилося з урахуванням: 
професійних якостей викладачів, характеристики групи 
іноземних студентів, особливостей організації навчального 
процесу. Професійні якості викладача оцінювалися рівнем 
професійної підготовки, педагогічним стажем, рівнем воло-
діння англійською мовою. Групою вивчення були іноземні 
студенти, що проходять навчання на медичному факультеті 
ЗДМУ за спеціальністю «лікувальна справа» на англійській 
мові. Навчальний процес у вищезазначеній групі проводив-
ся по 8-10 студентів і тільки на англійській мові. 

Освітній процес передбачав досить глибоке поперед-
нє знайомство з цільовою аудиторією, яке відбувалося у 
формі уявлень і дискусій між студентами і викладачем 
про їх походження, освіту, інтересах і цілях отримання 
освіти в ЗДМУ. Багато в чому це створювало сприятливу 
атмосферу на заняттях і допомагало враховувати потреби 

студентів при організації вивчення дисципліни. Практичні 
заняття мали дискусійний характер, де вирішувалися зав-
дання і обговорювалися проблеми з дисципліни. Більшість 
іноземних студентів мали досить активну позицію, тобто 
знали, чого хочуть від навчання, і брали активну участь 
у дискусіях на заняттях. У більшості іноземних студентів 
була висловлена готовність до самонавчання, тобто до са-
мостійної позакласної роботи. Та обставина, що вони зва-
жилися поїхати вчитися в незнайому країну, вже саме по 
собі стало тестом на наявність у них активної внутрішньої 
позиції до навчання. 

Сучасні вимоги та тенденції розвитку вищої освіти, а 
також аналіз наявного досвіду дозволили сформулювати 
базову модель організації процесу навчання іноземних сту-
дентів з інфекційних хвороб. Ця модель – спроба системно 
викласти роботу викладача щодо організації ефективного 
процесу навчання, який орієнтований на освітні потреби 
іноземних студентів; створення мотивуючої атмосфери до 
навчання, що дозволить успішному досягненню поставле-
них освітніх цілей. Представлена модель будується в рам-
ках сучасної освітньої парадигми та враховує концепцію 
«навчання, яке орієнтоване на студента» [1,2 ].

Структура моделі включає в себе елементи стратегіч-
ного підходу: необхідність визначення теперішнього поло-
ження студентів та визначення їх бажаного майбутнього (з 
урахуванням вимог і очікувань обох сторін); побудування 
шляхів переміщення з теперішнього у майбутнє.

Модель навчального процесу, що пропонується для 
використання, розрахована на малі групи іноземних сту-
дентів і умовно розділена на три складові етапу організа-
ції, кожна з яких складається з кількох елементів (кроків), 
які викладач повинен реалізувати у навчальному процесі.

На першому етапі визначається особистісна ідентифі-
кація викладача зі студентом. Під ідентифікацією ми розу-
міємо здатність викладача співвіднести свій життєвий до-
свід із досвідом студента та знайти спільні точки дотику. 
Це може виражатися у створенні сприятливої атмосфери 
спілкування, такі як привітність, відкритість, взаєморо-
зуміння, доброзичливість. Все це сприяє формуванню 
інтере су і мотивації до вивчення дисципліни.

Знайомство викладача з життєвим досвідом сту-
дентів (питання про сім’ю, країну, освіту, роботу, стилі 
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життя, менталітеті нації) сприяє формуванню культурно-
особистісного контексту у відношенні кожного студента. 
Знайомство студента з викладачем сприяє виникненню 
взаємовідносин, коли студент може задавати аналогічні 
або інші питання викладачеві. Часто викладачі нехтують 
цим видом активності, вважаючи зайвим змішувати про-
фесійну і особисту сфери життя у роботі зі студентами. 
Однак, на наш погляд, є доцільним шукати деякий баланс 
відкритості для подолання культурних та мовних бар’єрів.

Наступним є професійна ідентифікація викладача зі 
студентом, що спрямована на виявлення поточного рівня 
професійної підготовки студента у відношенні дисциплі-
ни, що вивчають. При цьому викладачеві важливим є 
з’ясувати наступні аспекти: причини навчання іноземного 
студента в українському вузі і мотивацію до навчання, тоб-
то основні професійні інтереси щодо освіти та перспекти-
ви кар’єрного руху (для чого студент навчається). Уточню-
ється також професійний досвід (в рамках досліджуваної 
дисципліни), що вже вивчав студент близьке або поєднане 
з поточною дисципліною, де працював, що подобається / 
не подобається у даній предметній області.

Також викладач повинен представити себе студентам 
з професійної точки зору, а саме досвід роботи у вузі, до-
свід викладання дисципліни, свою сферу наукових інтере-
сів, досвід і кваліфікацію лікаря. 

Вищезазначені кроки допомагають викладачеві: 
1) ство рити особистісний портрет групи; 2) сформу-
вати професійний портрет групи; 3) представити свій 
особистісно-професійний портрет студентам; 4) створити 
конструктивну атмосферу взаємодії та взаєморозуміння 
викладача з групою.

На цьому етапі у свідомості студентів необхідно 
сформувати чітку картину комплексу очікувань щодо дис-
ципліни. Помічено, що основною причиною прикростей 
і конфліктів у рамках групової динаміки є невиправдані 
(незадоволені) очікування членів групи, які налаштову-
валися на певний результат і не досягли його. Причиною 
невдоволених очікувань є нездатність лідера групи сфор-
мувати їх на початковому етапі взаємодії. Саме тому, ми 
вважаємо етап формування очікувань щодо вивчаємої дис-
ципліни особливо важливим. На цьому етапі викладачеві 
необхідно змістовно зробити дві речі: визначити профе-
сійні очікування студента у відношенні предмета: потреби 
(що потрібно студенту), бажання (що хотілося б) і побою-
вання (що не потрібно / не хотілося б); довести до студен-
тів цілі, завдання, структуру матеріалів, види діяльності, 
конт рольні точки і т. інше.

Важливим є те, щоб при формуванні очікувань від ви-
вчення предмету викладач виявляв гнучкість і намагався 
враховувати очікування і потреби, що озвучені групою 
відносно дисципліни. Звичайно, дана гнучкість не може 
бути безмірною і повинна обмежуватися вимогами освіт-
ніх стандартів ВНЗ. Успішність даного етапу залежить ба-
гато в чому від успішності створення сприятливої атмос-
фери спілкування під час 1-го етапу.

Вище зазначені етапи повинні допомогти: викладаче-
ві – сформувати мотиваційний портрет групи щодо дис-
ципліни; студентам – сформувати загальну перспективу 
цілей у рамках вивчаємого предмету.

На наступному етапі викладачеві необхідно визначи-
ти особистісно-професійно-мотиваційний портрет групи з 
метою максимальної орієнтації на потреби учнів у рамках 
існуючого освітнього стандарту дисципліни. Даний етап 

максимально реалізується на початковому етапі процесу 
навчання, проте продовжує здійснюватися упродовж всьо-
го навчального процесу.

Для його успішної реалізації варто визначити наступ-
ні кроки.

1. Формування модульного плану (тематичної програ-
ми) дисципліни: 

- Перспективний: основні теми (модулі), що підляга-
ють вивченню за семестр; 

- Поточний: питання всередині кожного модуля, мате-
ріали, завдання на  найближчий  час.

2. Програма самостійної роботи студента, що включає 
перелік матеріалів, способи та план їх виконання. 

3. Програма контролю (поточний, проміжний, підсум-
ковий).

Також важливим є організація ефективної взаємодії зі 
студентами у години аудиторних занять. Для цього буде 
корисним керуватися наступними принципами: «минуле, 
теперішнє, майбутнє», «диверсифікованої комунікації», 
«адаптивності».

Принцип «минуле, теперішнє, майбутнє». При прове-
денні аудиторних занять корисною є класична методика, 
коли на початку заняття проводиться опитування та тесто-
вий контроль з пройденого матеріалу, потім розглядається 
і обговорюється поточна тема (що в ній не зрозуміло для 
студентів і є важливим для засвоєння теми), а в кінці да-
ється завдання на наступне заняття. Таким чином форму-
ється наступна схема роботи: «Минуле – Контроль; Тепе-
рішнє – Обговорення; Майбутнє – Завдання».

Принцип «диверсифікована комунікація». Важливим 
є те, щоб групова динаміка мала на увазі не тільки пря-
мі лінії комунікації (від викладача до студентів), але й 
зворотні (Feedback). Крім того, важливими являються і 
горизонтальні лінії комунікації (між самими студента-
ми). Тому завдання викладача полягає в організації за-
нять таким чином, щоб всі студенти і сам викладач були 
«доступними» (відкритими) для спілкування. Ця доступ-
ність може поширюватися і на позаурочний час за допо-
могою електронної пошти. Наявність диверсифікованих 
ліній комунікації знижує стреси ізольованості і створює 
додаткову мотивацію у студентів до участі в освітньому 
процесі. 

Принцип «адаптивності». У процесі навчання необ-
хідно бути готовим до несподіваних подій, що пов’язані 
зі студентами: культурний шок, проблеми кліматичної, ча-
сової, харчової адаптації. Все це може призводити до по-
стійних непорозумінь і навіть зривів в освітньому процесі. 
Тому важливим є завжди мати запасний план (backup plan) 
на випадок непередбачених ситуацій. У цьому можуть до-
помогти добре продумана програма СРС, а також розвине-
ність комунікаційної складової.

Необхідно відзначити, що в умовах активного розви-
тку інформаційних технологій ефективність комунікацій 
зі студентами не в останню чергу залежить від рівня ін-
формаційної компетенції викладача. Дана компетенція не-
розривно пов’язана з базовими і просунутими навичками 
роботи викладача з комп’ютером, а саме редакторськими 
засобами, засобами мультимедіа та Інтернетом.

У зв’язку з цим важливим є застосування персональ-
ного сайту кафедри або викладача, як інструменту кому-
нікації. Це забезпечує отримання студентами інформації 
про розклад занять, консультацій, ознайомлення з робо-
чими програмами з дисципліни, доступу до навчально-
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методичних матеріалів (посібників, лекцій, екзаменацій-
них питань і т.інш.).

Висновки: узагальнений досвід викладання інфекцій-
них хвороб іноземним студентам, а саме вище визначені 
кроки і принципи сприяють формуванню та коригуванню 
навчального процесу; полегшенню взаємодії між виклада-
чем і студентами. Запропонована модель організації про-
цесу навчання за фахом допомагає викладачам підвищити 
якість і ефективність роботи з іноземними студентами з 
урахуванням їх особистісно-професійно-мотиваційних 
особливостей, сприяє формуванню очікувань від навчаль-
ного процесу.
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проФесіЙна компетентність наукоВо-педаГоГічноГо праЦіВника  
як ВажлиВа складоВа якості осВітньої діяльності уніВерситету
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PROFESSIONAL COMPETENCE OF SCIENTIFIC AND PEDAGOGIC wORkER  
AS AN IMPORTANT COMPONENT OF THE qUALITY OF UNIVERSITY EDUCATION

L. Ostapyuk
Bogomolets National Medical University

В статті приведений аналіз вітчизняних та зарубіжних видань щодо наявності та змісту професійних стандартів для 
науково-педагогічних працівників (далі– НПП). Описаний досвід Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця 
(далі – Університет) з поповнення основного складу НПП та впровадження міжнародних стандартів ISO 9001:2008, що до-
зволило систематизувати та удосконалити процеси управління такими документами на кафедрах: регламентуючі викладання 
навчальних дисциплін, підтверджуючі виконання процесу та документи, що передбачають перегляд процесів керівником та 
членами колективу з метою його удосконалення. Визначені компетентності викладача кафедри в умовах студентоцентрованого 
навчання, викладання, орієнтованого на результати та компетенції студента. Запропонована система оцінювання ефективності 
навчальної та методичної роботи викладачів.

Analysis of Ukrainian and foreign publications about availability and content of the professional standards for scientific and 
pedagogic workers (SPW) is given in this article. Experience of Bogomolets National Medical University is described from the 
addition of main store of SPW and from the plantation of the international standards ISO 9001:2008, thus providing systematization 
and development of management following documents at the departments: ones proclaiming teaching of academic discipline, adjusting 
achievement of the process, the documents which offer the process of revision by the Head and members of the collective aiming to 
perfection. Determination of the Department teacher`s competence according to the condition of student-central studying, teaching, that 
is oriented to the results and competence of the student. The system of estimation of educational and methodical work’s effectiveness.

Вступ. Всесвітня федерація медичної освіти (ВФМО) 
розробила Міжнародні стандарти медичної освіти (далі – 
стандарти ВФМО), які стосуються усіх трьох її фаз: базової 
та післядипломної медичної освіти і безперервного про-
фесійного розвитку (далі – БПР), основною метою яких є 
поліпшення якості медичної освіти. В Стандартах ВФМО 
приділяється значна увага вимогам до професорсько-
викладацького складу, до системи підвищення кваліфіка-
ції викладачів, заохочень за успіхи тощо [1]. 

Якість підготовки викладача та якість навчання, що 
він забезпечує є складовими найважливіших факторів з 
формування якості освітнього процесу в університеті [2]. 
Автори проаналізували професійні вимоги до викладачів, 

уявлення про кваліфікованого вчителя у ряді країн і вва-
жають, що найбільш розвиненою є система стандартів у 
сфері професійного викладання, яка використовується у 
США і включає три системи, що описують вимоги до по-
слідовних етапів кар’єри викладача: викладача-початківця, 
кандидата у викладачі, викладача, який вже займається 
професійною діяльністю.

Покроковий підхід до кваліфікаційної підготовки викла-
дачів медичних факультетів університетів використовується 
у країнах Європи та забезпечується диференційованими про-
грамами з різними термінами для різних рівнів навчання [3].

В умовах подальшого упровадження Європейської 
кредитно-трансферної системи (ЄКТС) відповідно до реко-
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мендацій “Довідника користувача ЄКТС” [4], що орієнтує 
навчальний процес на результати навчання та компетенції 
студента, на використання студенто-центрованого підхо-
ду, значно виросли вимоги до професійної компетентності 
науково-педагогічного працівника, як «найважливішого 
ресурсу, доступного для більшості студентів» [5]. 

В той же час, в Україні відсутні Державні стандар-
ти професійних вимог або структуровані за компетент-
ностями освітньо-кваліфікаційні вимоги до науково-
педагогічних працівників.

Закон України «Про вищу освіту» (розділі Х, стаття 58) 
[6] визначає загальні вимоги до науково-педагогічних пра-
цівників, які слугують лише орієнтовною основою для 
розробки в кожному медичному університеті або академії 
функціональних обов’язків НПП залежно від займаної по-
сади, внесення їх до Статуту університету та до Положен-
ня про кафедру.

Більшість авторів, що досліджували проблеми і перс-
пективи підготовки та підвищення кваліфікації викладачів 
у системі медичної освіти відзначають, що якість освіт-
нього процесу в значній мірі залежить від якості підготов-
ки викладачів, їх професійної компетентності [2, 7]. 

Відсутність в Україні професійних стандартів для 
науково-педагогічних працівників, зростання вимог до їх 
кваліфікації у зв’язку з запровадженням нової парадигми 
освітньої діяльності в межах ЄПВО, важливість пошуку 
оптимальних шляхів безперервного професійного розвит-
ку викладача, зміни соціально-психологічного портрета 
сучасного студентства, диктують необхідність обміну до-
свідом підготовки науково-педагогічних працівників і під-
вищення їх кваліфікації. 

Основний етап. В Національному медичному універ-
ситеті імені О.О. Богомольця (далі–Університет) щоріч-
но здійснюють науково-педагогічну діяльність біля 1300 
працівників. Основний науково-педагогічний склад ка-
федр поповнюється випускниками аспірантури, науково-
педагогічними працівниками з інших ВМНЗ України, пра-
цівниками практичної охорони здоров’я з наданням пере-
ваг для осіб, які мають науковий ступінь.

Університет має багаторічний позитивний досвід по-
повнення науково-педагогічного складу за рахунок кра-
щих випускників, які, за погодженням з МОЗ України, 
отримують направлення на роботу на посади старших 
лаборантів клінічних та теоретичних кафедр з одночас-
ним проходженням інтернатури та магістратури на цих 
кафедрах. Попередній відбір кандидатур студентів ви-
пускних курсів, які рекомендовані на посади старших 
лаборантів, проводиться кафедрами, деканатами за учас-
тю органів студентського самоврядування відповідно до 
Критеріїв вимог, що затверджуються наказом ректора 
Університету:

– середній бал >4,5 – для клінічних кафедр; >4,0 – для 
теоретичних кафедр та/або інтегрований рейтинговий по-
казник >4,0 (для клінічних кафедр);

– наявність друкованих наукових робіт та надання їх 
копій до Комісії;

 – підтверджена участь у роботі наукових гуртків;
 – рекомендація Науково-студентського товариства;
– володіння іноземною мовою на рівні читання ме-

дичного тексту без словника (перевіряється Комісією);
– подання завідувача кафедри та витяг з протоколу за-

сідання кафедри з рекомендацією конкретного випускника 
на посаду старшого лаборанта кафедри;

– подання декана та витяг з протоколу засідання Вче-
ної ради факультету з рекомендацією випускників на по-
сади старших лаборантів.

Після проходження інтернатури та захисту магістер-
ської роботи, наявності не менше трьох років стажу клі-
нічної роботи старші лаборанти можуть бути зараховані 
за конкурсом на посади НПП кафедр.

У червні 2015 року за результатами зовнішнього ауди-
ту Університет отримав сертифікат відповідності системи 
управління якістю (СУЯ) надання освітніх послуг вимо-
гам міжнародного стандарту ISO 9001:2008. Поетапна 
модернізація управління якістю в Університеті спрямо-
вана також на підвищення якості організації навчально-
виховного процесу, удосконалення підготовки та підви-
щення кваліфікації науково-педагогічних кадрів. 

Реалізації цих принципів на кафедрах в значній мірі 
сприяє упровадження процесного підходу в управлінні ді-
яльністю кафедри, систематизації її документів на 3 осно-
вні групи: регламентуючі викладання навчальних дисци-
плін (16 документів), підтверджуючі виконання процесів 
(14 документів) та документи, що передбачають перегляд 
процесів керівником та членами колективу з метою його 
удосконалення (8 документів). 

Серед першої групи документів кафедри доцільно ви-
ділити «Положення про кафедру» (далі – Положення), що 
регламентує її діяльність відповідно до Статуту універси-
тету та загальновузівського «Положення про кафедру» і 
включає функціональні обов’язки науково-педагогічних 
працівників за відповідними посадами.

Планування, виконання, облік, перевірка, підтвер-
дження виконання процесів повністю відображенні в до-
кументах процесного управління кафедрою, значне місце 
в яких займають також процеси підвищення кваліфікації 
викладачів, включаючи індивідуальне підвищення ква-
ліфікації, яке знаходить підтвердження в Індивідуальних 
планах роботи кожного викладача. 

В значній мірі сприяє підвищенню якості освіти та 
відповідності підготовки НПП міжнародним вимогам 
створення в Університеті у 2015 році кафедри педагогіки 
та психології післядипломної освіти (далі – Кафедра) в 
рамках новоствореного Інституту післядипломної освіти. 

Слухачі ФПК отримують на Кафедрі ґрунтовні знан-
ня стосовно ключових складових компетенції викладача 
вищого навчального закладу: професійної (спеціальної і 
предметної) компетентності, педагогічної, методологічної 
та психологічної компетентностей, а також формують по-
няття про рівні зазначених компетентностей та викорис-
товують набуті знання та вміння під час виконання випус-
кної роботи [8].

Описані вище позитивні надбання не вирішують повніс-
тю проблеми з підготовки кваліфікованих НПП, від успішної 
діяльності яких залежить якість освітнього процесу.

Висновки. На основі вивчення педагогічної та ме-
тодичної літератури, аналізу, порівняння та узагаль-
нення світового досвіду, надбань вітчизняної вищої 
школи, в т.ч. – Національного медичного університету 
імені О.О.Богомольця, як головного ВМНЗ з навчально-
методичної роботи, доцільно запропонувати для обгово-
рення ряд положень, що дозволять орієнтувати навчаль-
ний процес на компетентнісну парадигму: 

1. Розробка та впровадження на державному рівні 
стандартів професійних вимог до науково-педагогічних 
працівників.



235

2. Створення та функціонування в Університеті ціліс-
ної, добре спланованої та інтегрованої системи постійного 
підвищення кваліфікації учасників навчально-виховного 
процесу на різних рівнях за різною тематикою:

- Науково-методична рада (за участю проректора з 
науково-педагогічної роботи, завідувачів кафедр, деканів 
факультетів, голів циклових методичних комісій з дисци-
плін);

- постійно діючий загальноуніверситетський психо-
лого-педагогічний семінар (за участю кураторів ФПК на 
профільних кафедрах, помічників завідувачів кафедр з 
навчально-методичної роботи, заступників деканів) з обго-
воренням нових тенденцій у світовій та вітчизняній освіті, 
удосконалення системи педагогічного оцінювання в напря-
мі його об’єктивізації та стандартизації, орієнтації на спра-
ведливість – “fairness” (з англ. – справедливість), що сприя-
тиме прозорості оцінювання результатів навчання;

- навчально- та науково-методичні наради кафедр (об-
говорення методичних матеріалів з викладання навчаль-
них дисциплін в напрямі їх модернізації, індивідуальні 
виступи викладачів стосовно імплементації сучасних до-
сягнень психології і педагогіки у викладання конкретної 
дисципліни);

- школа молодого викладача на кафедрі та загально- 
університетський семінар з базових питань педагогіки та 
психології для початкуючих викладачів (до проходження 
ними циклу підвищення кваліфікації на ФПК );

- запровадження елективних курсів з актуальних пи-
тань сучасної педагогіки та психології для студентів стар-
ших курсів – претендентів для працевлаштування на по-
сади старших лаборантів на кафедрах Університету.

3. Розробка та використання на всіх рівнях організації 
навчального процесу дієвої системи зворотнього зв’язку – 
“feedback” (з англ. – зворотній зв’язок) між його учасни-
ками: викладачами, студентами, слухачами ФПК з метою 
залучення студентів, як партнерів, активних співучасни-
ків процесу навчання та засвоєння; обміну досвідом між 
НПП, корекції та удосконалення змісту, форм, методів та 
прийомів навчання.

4. Подальший розвиток СУЯ за міжнародним стандар-
том ISO 9001:2008 в напрямі поглиблення і деталізації про-
цесів управління організацією навчання студентів, конкре-
тизації ролі викладача, підвищення його кваліфікації та ви-
нагорода за успіхи з метою мотивації для удосконалення.

5. Розробка та запровадження системи оцінювання 
ефективності роботи викладачів, яка б враховувала не 
тільки його науковоі досягнення, але й ефективність у на-

вчанні студентів та методичній роботі і характеризувала 
його як кваліфікованого викладача:

- оцінка якості проведення навчальних занять за ре-
зультатами опитувань студентів, викладачів кафедр; 

- рівень прогресу успішності студентів академічних 
груп – оцінюється за порівнянням поточної успішності і 
результатів складання ПМК; порівняння успішності сту-
дента на кафедрі з такою на інших паралельних кафед-
рах;

- участь у методичній роботи кафедри, якість створе-
них методичних матеріалів тощо. 
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ФормуВання лікарськоГо мислення В проЦесі Викладання анестеЗіолоГії  
та інтенсиВної терапії

І. А. Павленко
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Головним стратегічним завданням вищого навчально-
го закладу завжди було і залишається забезпечення високої 
якості підготовки фахівців (2).Виконання такого завдання 
передбачає не лише набуття певних знань та навичок, а 
й формування певного типу мислення в поєднанні з ви-
хованням особливостей особистості, необхідних для дій в 
екстремальних ситуаціях. Клінічне мислення – це змістов-

но спеціалізований процес діалектичного мислення, що 
дає цілісність і закінчення медичному знанню. Формуван-
ня клінічного мислення – органічна частина становлення 
особистості майбутнього лікаря (3).

Викладання анестезіології та інтенсивної терапії має 
свої особливості, пов’язані з інтеграцією знань з різних 
дисциплін, чітким знанням протоколів, швидкістю мис-
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лення і прийняття рішень в критичних ситуаціях, внут-
рішньою дисциплінованістю, особливістю виховання 
взаємодопомоги, моральних якостей і т.д. Дуже важливо 
навчити студента правильної поведінки під час роботи в 
команді. 

Проблемний підхід викладання посідає важливе зна-
чення у формуванні мети навчання, спонуканні студен-
тів до співпраці (4). Постановка питань, що засновані на 
принципах розвитку істини, взаємозв’язку єдності аналізу 
та синтезу, сходження від абстрактного до конкретного, 
моделювання ситуацій становлять основу проблемного 
методу викладання. На підставі цих питань створюється 
проблемна ситуація, яка стимулює студентів до інтелекту-
альної діяльності, активізує їхнє мислення, а критичність 
ситуації пробуджує моральні якості, спрямовані на вза-
ємну підтримку. Саме в цій ситуації багато що залежить 
від викладача, бо звичайний викладач проголошує істини, 
а добрий вчить їх знаходити. Тому завданням педагога є 
створення на своїх заняттях необхідних умов для розвитку 
будь-якої творчості: від вільної критики, дискусій обміну 
думками до їх боротьби та відстоювання своєї позиції (1). 
Таким чином, викладач спонукає студентів до навчання, 
засвоєння знань та вироблення навиків прийняття рішень. 
Якщо прості ситуаційні завдання не вимагають особливо-
го клінічного мислення і вирішуються однотипною від-

повіддю «так-ні», то ускладнення умов моделювання дій 
лікарів потребують аналізу ситуації, оцінки повноти умов, 
узгодження дій і т.д. 

Таким чином, сучасний стан викладання анестезіоло-
гії та інтенсивної терапії ставить перед викладачем вимо-
ги не тільки в необхідності передачі знань за фахом, а й 
навчити студента самостійно приймати рішення, не розгу-
битись в критичних ситуаціях, надати медичну допомогу 
згідно протоколу, вміти працювати в команді.
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аспекти Викладання дитячої імунолоГії на каФедрі педіатрії

Г. А. Павлишин, Н. Б. Галіяш, В. Б. Фурдела, І. Л. Горішна, С. О. Никитюк, Н. Ю. Лучишин, В. В. Слива 
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»

Попри покращення діагностики імунодефіцитів, біль-
шість з них все ще залишається не виявленою через слабку 
настороженість лікарів першого контакту з пацієнтом (пе-
діатри, сімейні лікарі) щодо вроджених імунодефіцитів, 
низькі можливості для імунологічного обстеження у дитя-
чих імунологів. Слід зауважити, що більшість випускни-
ків факультету іноземних студентів після закінчення ме-
дичного університету працюватимуть лікарями загальної 
практики або сімейними лікарями, можливо, педіатрами, і 
зовсім небагато з них спеціалізуватимуться на імунології. 
Але саме на них покладається відповідальність запідозри-
ти прояви недостатності імунної системи та своєчасно 
скерувати пацієнта до спеціаліста-імунолога для встанов-
лення діагнозу і призначення терапії, якщо така існує.

У зв’язку з цим, основними завданнями викладання 

дитячої імунології для студентів є:
Ознайомлення студентів з основними клінічними про-

явами найбільш поширених імунодефіцитів, що можуть 
проявлятися в дитячому віці;

Впровадження та ретельне опрацювання «Протоколу 
для діагностики первинних імунодефіцитів: багатоступе-
невий діагностичний алгоритм скринінгу на первинні іму-
нодефіцити для неімунологів», опублікований в журналі 
ClinExpImmunol 2011; 167 (1):108-119;

Навчання студентів основним принципам ведення та 
терапії хворих на первинні імунодефіцити дітей.

Висновки. Впровадження такого підходу дозволить 
сформувати у випускників медВУЗів настороженість щодо 
вроджених імунодефіцитів, виховати компетентний підхід 
для правильного ведення таких пацієнтів.
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підВиЩення еФектиВності наВчання іноЗемниХ ФаХіВЦіВ на каФедрі 
дерматоВенеролоГії

В. В. Павлій
Харківська медична академія післядипломної освіти

Метою вивчення іноземних клінічних ординаторів є 
всебічна підготовка кваліфікованих фахівців для практич-
ної роботи як у стаціонарах, так і в амбулаторіях або при-
ватних кабінетах. З метою інтенсифікації навчання спеці-
альності ми використовуємо такі підходи:

– максимальне використання візуального компонента 
у вивченні клініки хвороб, тому що логіка дерматологіч-
ного діагнозу, крім інших мотивів, передбачає і такий під-
хід "я вже таку або подібну патологію бачив у хворого або 
на фотографії". Цей принцип реалізується демонстрацією 
максимальної кількості хворих, вивченням атласів, слай-
дів і відіграє величезну роль у навчанні іноземних лікарів, 
бо мовний бар’єр присутній;

– принцип перспективного випередження передбачає 
подачу лікарям певних відомостей (регулярні клінічні роз-
бори з демонстрацією всіляких хворих, у тому числі й ве-
нерологічних), які на період проведення занять вони ще не 
вивчали, з невеликими коментарями, а також знайомство з 
історіями хвороб. Це зумовлює дискусії, які, у свою чергу, 
сприяють засвоєнню матеріалу;

– постійний акцент на певному зв’язку патології внут-
рішніх органів з дерматологічними синдромами;

– постійне та обов’язкове вивчення питань клінічної 
фармакології;

– проведення практичної частини заліків за кольоро-
вими фототестами, що дозволяє максимально наблизити 
перевірку знань до лікувальної практики. Після поста-
новки діагнозу з’ясовується етіопатогенез захворювання, 
характер перебігу, прогноз, принципи терапії з виписуван-
ням рецептів;

– знайомство іноземних фахівців з протоколами ліку-
вання дерматовенерологічних захворювань в їх країнах. 
Це викликає підвищену зацікавленість, дозволяє зіставити 
судження з приводу трактування діагнозу, лікування тих 
чи інших захворювань у нашій та їх країнах;

– максимальне використання в навчанні інноваційних 
методів: фітотерапії, біоенергетики, гірудотерапії, апітера-
пії, ароматерапії, що викликає зацікавленість в навчанні;

– розвиток поваги до особистості людини, співчутли-
вого ставлення до його страждань, свідомого засвоєння 
норм лікарської етики. Приділяється велика увага прищеп-
лювання іноземним колегам таких понять, як чуйність, 
увага і навіть альтруїзм. Наш досвід навчання іноземних 
клінічних ординаторів свідчить про те, що дотримання за-
значених принципів сприяє підвищенню якості підготовки 
фахівця дерматовенеролога.
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Освіта України відповідно до руху країни в Європу 
беззаперечно і однозначно визначила, як основний на-
прям, інтеграцію в  європейський освітній простір. Осно-
вна концепція медичної освіти – безперервність її отри-
мання. Завдання сучасної медичної освіти – це отримання 
студентами якісної та максимально доступної інформації 
на всіх етапах отримання знань та навичок [1, 2]. На су-
часному етапі отримання і передачі знань та інформації 
все більше і більше використовують цифрові технології 
[2]. З цією метою у практику викладання клінічної лабо-
раторної діагностики на відповідній кафедрі були впрова-
джені нові сучасні інноваційні методи, а саме – елемент 
системи дистанційного навчання з використанням елект-
ронних ресурсів кафедри клінічної лабораторної діагнос-
тики, розташованої на офіційному сайті університету [1]. 
Електронні форми інформаційних матеріалів включають: 
1. лекційні курси: лекційний матеріал представлений у ви-
гляді слайдів «PowerPoint», або «PDF», котрі можуть бути 
використані студентами для підготовки для практичних, 
субмодульних та модульних занять; 2. методичні вказів-

ки, контрольні питання до кожного практичного заняття, 
та база тестових та ситуаційних задач з конкретної теми 
дисципліни; 3. інформаційна-довідкова література, яка 
вміщує повнотекстові методичні посібники, рекомендації, 
підручники та статті з а всіма дисциплінами, що виклада-
ються на кафедрі. 

Наявність на електронних ресурсах кафедри такого 
об’єму інформації надає можливість безперервного під-
вищення рівня знань. Застосування вищенаведених ін-
формаційних технологій кафедри дозволяє активізувати 
науково-дослідницький та учбовий потенціал студентів, 
прискорює та покращує сприйняття матеріалу; змушує 
студентів з різних споглядати на суть питання.
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За даними ВООЗ, клінічна лабораторна діагнос-
тика надає практичній охороні здоров’я близько 80 % 
об’єктивної діагностичної інформації, необхідної для 
своє часного прийняття правильного клінічного рішення та 
контролю за ефективністю проведеної терапії. Діяльність 
лабораторної служби є невід’ємною частиною стратегії 
профілактики та боротьби з багатьма захворюваннями на 
рівні держави [1, 2]. На сьогодні, залишає бажати кращого 
обізнаність лікарів-клініцистів в питаннях діагностичного 
значення та інтерпретації результатів нових методів лабо-
раторної діагностики. І, як результат, до цих пір лікарями 
призначається велика кількість малоінформативних аналі-
зів. Практикується недешева тактика невиправданого ба-
гаторазового дублювання досліджень в різних лікувально-
профілактичних закладах, відсутня система наступності 
досліджень [2]. Сучасний рівень технічний оснащеності 
лабораторної медицини, велика кількість нової інформації 
висуває підвищені вимоги так само і до лікарів клініко-
діагностичних лабораторій, серед яких і необхідність 
адекватного діалогу з лікарями клінічних спеціальностей, 
допомога їм у більш глибокому осмисленні лабораторних 
даних. Все це диктує необхідність створення нових підхо-
дів до викладання предмету «Клінічна лабораторна діаг-
ностика» для студентів-медиків [1, 3]. У цьому процесі 
доцільно використовувати самостійне виконання завдань 

теоретичного та практичного опанування методикою до-
сліджень з метою формування спеціальних навичок та 
вмінь. Таким чином на сьогодні вкрай необхідно введення 
предмета «Клінічна лабораторна діагностика» як окремої 
дисципліни для студентів усіх факультетів з розробкою 
окремих для кожного факультету методичних рекоменда-
цій для підвищення ефективності навчання.
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В даний час процес інформатизації проявляється у всіх сферах людської діяльності. Так використання сучасних інформа-
ційних технологій є необхідною умовою розвитку більш ефективних підходів до навчання і вдосконалення методики викла-
дання. Особливу роль в цьому процесі відіграють ІТ. Їх застосування сприяє підвищенню мотивації навчання учнів, економії 
навчального часу, а інтерактивність і наочність сприяє кращому розумінню і засвоєнню навчального еріалу. Залучення студен-
тів до ІТ є надзвичайно важливим напрямом у вирішенні завдання інформатизації в сучасному вищому навчальному закладі і 
підвищення професійної підготовки. Поряд з цим, розробка і застосування ІТ стає в сучасному вищому навчальному закладі 
одним з найважливіших шляхів підвищення результативності освіти. 

Nowadays, the informatization process is manifested in all spheres of human activity. For example, application of modern information 
technologies is necessary condition for development of more effective approaches in order improving teaching methods. Important 
place in this process play IT, because their application enhances students’ learning motivation, studying time saving and interactivity and 
visibility promotes to a better presentation, understanding and mastering the educational historical material. Familiarizing students for 
IT is the most important direction in solving the problem of informatization in modern higher educational institutions and professional 
training rising. Along with this, the development and application of IT is becoming in modern higher educational institution one of the 
most important ways to improve the effectiveness of education. 

Вступ. Для одержання якісної вищої фармацевтичної 
освіти слід відмітити одну з головних проблем, яку слід 

вирішувати для формування професійно-компетентної 
особистості фахівця, який вміє самостійно і творчо 
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розв’язувати професійні завдання, усвідомлювати сус-
пільну значущість своєї подальшої діяльності. Відповідно 
змінюється і роль викладача у вищому навчальному зак-
ладі: функція джерела інформації замінюється функціями 
методиста, консультанта, радника. Тобто менеджера освіт-
нього процесу.

основна частина. Сучасна орієнтація освіти на фор-
мування компетенцій як готовності та здатності люди-
ни до діяльності та спілкуванню передбачає створення 
інформаційно-дидактичних умов, у яких учасник освіт-
нього процесу може проявити інтелектуальну і пізнаваль-
ну активність.

Формування компетенцій можливо лише через від-
повідний досвід діяльності та спілкування, і такий дос-
від може бути одержаний саме у режимі інтерактивного 
навчання. Найбільш часто термін «інтерактивне навчан-
ня» згадується у зв’язку із інформаційними технологія-
ми, дистанційною освітою, використанням ресурсів Ін-
тернету, а також електронних підручників і довідників, 
працею у режимі освіти [1, 4]. Ми сприймаємо інтерак-
тивне навчання, протягом якого здійснюється взаємодія 
студентів і викладачів у режимі дистанційного навчан-
ня [3].

Дистанційне навчання – це одна з інноваційних тех-
нологій освітнього процесу. Базовою рисою цього методу 
є взаємодія між особистістю викладача та студентами на 
відстані, яка вміщує у собі усі властиві навчальному про-
цесу компоненти, а реалізація відбувається за допомогою 
технічних засобів мережі Інтернету або іншими засобами, 
які передбачають певну інтерактивність. Завдяки значно-
му зростанню поширення телекомунікаційних каналів 
зв’язку, яким характерна висока швидкість передавання 
даних та їх надійність, можливо стверджувати, що дистан-
ційне навчання у більшості сприяє модернізації усіх видів 
традиційної освіти. Основним недоліком усіх форм дис-
танційного навчання можливо назвати недостатнє близь-
ке спілкування викладача зі студентами. Саме цей фактор 
виявляє найбільший вплив на якість освітнього процесу, 
оскільки основою успіху у всіх без винятку формах одер-
жання нових знань і навичок є взаєморозуміння та контакт 
викладача із аудиторією. Слід відзначити значну залеж-
ність якості дистанційного навчання від технічної бази. 
На жаль, проблема комунікацій як завжди залишається од-
нією з найбільш поважних для широкого розповсюдження 
систем дистанційного навчання. До суб’єктивних недолі-
ків усіх форм дистанційного навчання слід також віднести 
відсутність належної уваги до питань інформаційної без-
пеки. Використання загальних каналів передачі даних не-
минуче поражає освітній процес усім супутнім загрозам, 
включно несанкціонований доступ до матеріалів, які за-
хищені авторським правом, необхідність складеної автен-
тифікації студентів при виконанні екзаменаційних праць. 
Однак розвиток та зростання розповсюдження дистанцій-

ної технології освітнього процесу говорить про наявність 
принципових нюансів саме цього напрямку. 

До позитивних факторів дистанційного навчання слід 
згадати: доступність, відкритість та гнучкість взаємодії 
наявність постійного контакту; індивідуальний графік на-
вчання; економія часу та матеріальних витрат; швидкість 
спілкування; використання найновіших досягнень та від-
криттів інформаційних і телекомунікаційних технологій; 
мобільність – це можливість у короткий термін внести до 
програми навчання необхідні зміни і доповнення; орієнта-
ція на результат – «студент, який навчається дистанційно 
стає більш самостійним, мобільним та відповідальним»; 
можливість поєднання навчання і основної діяльності.

Інформаційно-освітнє середовище дистанційного на-
вчання являє собою системно організовану сукупність 
засобів передачі даних, інформаційних ресурсів, протоко-
лів взаємодії, апаратно-програмованого та організаційно-
методичного забезпечення, що є орієнтованою на задово-
лення освітніх потреб студентів. Середовище дистанцій-
ної комп’ютерної програми RATOS® уявляє собою сис-
тему керування вмісту сайту, що був спеціально розроб-
лений викладачами для створення якісних онлайн-курсів 
[4]. Система дозволяє студентам і викладачам вступати до 
інтерактивного діалогу в реальному часі, а також надає 
можливість проводити активний обмін між користувачем і 
інформаційною системою. 

Висновки. Програма RATOS® дозволяє ефективно 
організовувати процес навчання із використанням наступ-
них можливостей: проведення семінарів, тестування, за-
повнення електронних журналів із одночасним долучен-
ням до заняття різних об’єктів та посилань з Інтернету. 
Результатом стає висока ефективність впровадження даної 
системи, як основи дистанційного інтерактивного освіт-
нього комплексу, що є основою для її вибору.
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проблеми та перспектиВи В наВчанні анГломоВниХ студентіВ  
на каФедрі неВролоГії

Л. В. Пантелеєнко
Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Київ

Національний медичний університет імені О.О. Бого-
мольця активно долучився до підготовки іноземних сту-
дентів з викладанням дисциплін англійською мовою. На-
вчання іноземних студентів має суттєві особливості.

Практично всі іноземні випускники у майбутньому 
будуть працювати за межами України, в зв’язку з чим уч-
бовий процес має бути орієнтований на вищу освіту за 
кордоном з урахуванням міжнародних освітніх стандартів. 
Важливим є залучення до навчального процесу визнані на 
міжнародному рівні підручники. При вивченні англомов-
ними студентами нервових хвороб зважається на різницю 
у підходах до класифікації та тактики лікування деяких 
хвороб у різних країнах, а також різницю у діагностичних 
можливостях. Студентам надаються як міжнародні, так і 
українські рекомендації.

Протягом навчання англомовних студентів на кафедрі 
неврології була виявлена низка проблем, кожна з яких по-
требує уваги. Англомовна форма навчання, безумовно, є 
позитивним моментом для українських викладачів щодо 
удосконалення їхньої англійської за рахунок постійної 
розмовної практики під час читання лекцій та проведен-
ня практичних занять. Але при цьому треба зазначити, що 
більшість викладачів вивчали англійську мову в Україні і 
не мали практичного досвіду спілкування в англомовних 
країнах. З іншого боку, англійська мова для переважної 
більшості іноземних студентів також не є рідною, вона 
не є досконалою і частомає навіть незадовільний рівень. 
Між студентом і викладачем в цьому випадку адекватної 
комунікації не відбувається. Така обставина призводить 
до дефіциту базових знань, до втрати у студента мотивації 
до подальшого навчання і, як результат, до його низької 
успішності. Тому доцільно на етапі набору студентів на 
англомовну форму навчання рекомендувати скласти іс-
пити на знання англійської мови міжнародного зразку 
(TOEFL, IELTS).

Наступна проблема – це мовний бар’єр з пацієнтом 
при опануванні практичних навичок. Викладання відбу-
вається англійською, але спілкування із хворим – укра-
їнською або російською. Для студентів, які не мають 
відповідних знань та мовної практики це є нездоланною 
перепоною. Використання викладача у якості перекладача 
обмежує самостійну роботу студентів біля ліжка хворого. 
Дещо компромісним варіантом є максимальний переклад 
при ознайомленні з результатами лабораторних та інстру-
ментальних методів і мінімальний супровід фізикального 

обстеження. Але для подолання мовного бар’єру було б 
доцільно починаючи з першого курсу проводити навчання 
іноземних студентів українській мові. Такий підхід дозво-
лив би студентам старших курсів під час навчання на клі-
нічних кафедрах на практичних заняттях на достатньому 
рівні самостійно спілкуватись із хворими.

Читання лекцій та проведення практичних занять про-
водиться англійською мовою, яка, як було зазначено, для 
більшості студентів не є рідною. Окрім того спілкування 
зі студентами утруднене за рахунок їхньої вимови. Ті за-
писи, якими студенти намагаються зафіксувати лекційний 
матеріал, нагадують відривки думок і часто не несуть ін-
формації для підготовки до практичних занять. Завдяки 
вихованню та простій ввічливості студенти не показують, 
що не зрозуміли матеріал під час лекцій та практичних за-
нять, але пізніше виявляється, що суть проблеми вони не 
засвоїли.Ми дійшли висновку, що при поясненні матері-
алу потрібно використовувати англійську термінологію, 
дублю ючи її латинською та українською. Основний лек-
ційний матеріал краще подавати у вигляді логічних схем 
та таблиць з мінімальним текстовим навантаженням. Це 
покращує контакт зі студентами та позитивно позначаєть-
ся на результатах. Окрім цього на практичних заняттях для 
покращення засвоєння матеріалу студентам проводиться 
демонстрація навчальних фільмів з їхнім детальним об-
говоренням.

Актуальним залишається питання літератури для 
англо мовної форми навчання. В нашому університеті на-
явні базові учбові посібники. Колективом кафедри був ви-
даний підручник з неврології, збірник тестових питань.  
Розроблений і виданий збірник клінічних задач з невро-
логії, які допомагають студентам детально та реалістично 
уявити ситуацію. Розбір клінічних задач дає можливість 
студентам засвоїти принципи діагностики та лікування 
основних неврологічних захворювань, навчатись клініч-
ному мисленню. Але оскільки цей контингент студентів 
потребує значно більше ріномаїття учбово-методичної лі-
тератури, доцільним є також використання у якості додат-
кової літератури підручників міжнародного зразку.

Таким чином у сучасних умовах удосконалення систе-
ми викладання, різнобічний підхід до педагогічного про-
цесу, адаптація до окремих потреб студентів, впроваджен-
ня комп’ютерних технологій дають змогу раціоналізувати 
навчання серед англомовних студентів та підвищити його 
ефективність.
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комп’ютерне моделюВання як елемент наВчання студентіВ стоматолоГіВ  
ііі–V курсіВ іЗ предмета ХірурГічна стоматолоГія

А. В. Пантус, Н. Є. Ковальчук
Івано-Франківський національний медичний університет

Вступ. На сьогоднішній час в Україні значна увага 
приділяється розробці нових методів навчання студен-
тів. У зв’язку з розвитком інформаційних технологій все 
більше уваги приділяється розвитку комп’ютерних ме-
тодів навчання [1, 2, 3, 4]. Методи навчання студентів у 
клініках є важливими, але не достатніми, оскільки вони 
передбачають відпрацювання тих чи інших практичних 
навичок, але при цьому студент не отримує  інформацію 
про топографо-анатомічне розташування тих чи інших 
структур у повному об’ємі, відсутня візуалізація сусідніх 
анатомічних просторів та анатомічних структур. На прак-
тичному занятті студенти не завжди мають можливість 
обстежувати пацієнта з захворюванням, яке вивчається, в 
зв’язку з чим студент не може отримати повноцінної ін-
формації про той чи інший патологічний стан [3].

основна частина. Метою нашої роботи є підвищен-
ня ефективності навчання студентів 3-5 курсів стомато-
логічного факультету шляхом створення та застосування 
в навчальному процесі сюжетів, виконаних у тривимір-
них програмах у вигляді відеороликів. Проводився від-
бір студентів, визначення їхнього вихідного рівня знань 
та розподіл на групи. Перша група (50 осіб): вивчали 
теоретичний матеріал за даними літератури українських 
та іноземних авторів. Друга група (50 осіб): вивчали 
матеріал підручників та навчальних схем. Третя група 
(50 осіб): вивчали матеріал підручників та переглядали 
анімаційні відеоролики, для створення та показу яких 
використовувалися комп’ютерні програми 3d StudioMax, 
Videoimpression 3 та ряд інших. Ролики були адаптовані 
до програми навчання з предмету «хірургічна стоматоло-
гія» – біомеханіка щелеп і жувальні м’язи. Для перевірки 
вихідного та кінцевого рівня знань студентів були за-
стосовані тести типу ліцензійного іспиту «Крок 2», який 
включав у себе 200 практично-орієнтованих запитань. 
Результати дослідження наступні: кількість правильних 
відповідей у першої групи становила приблизно 54 %, 
другої групи – 56 %, а третьої групи  – 70 %. При аналізі 
результатів тестування по курсах найкращий показник 
був у студентів 5 курсу.

За допомогою комп’ютерного моделювання вдалося 
на новому рівні здійснювати міжпредметну інтеграцію. 
На сьогодні створюються сумісні методичні розробки ра-
зом із кафедрою нормальної анатомії, променевої діагнос-

тики і терапії з курсом радіаційної медицини, ортопедич-
ної стоматології. Традиційна щорічна конференція СНТ 
(студентського наукового товариства) показала високу 
зацікавленість студентів і викладачів Івано-Франківського 
національного медичного університету розвитком комп’ю-
терних технологій і їх використанням у навчальному про-
цесі і в наукових розробках.

Висновки:
1. Використання віртуальних технологій сприяє між-

предметній інтеграції в динаміці будови та функції люд-
ського тіла проводити тренінг тих чи інших хірургічних 
маніпуляцій, імітувати патологічні стани щелепно-лицевої 
ділянки, такі як: зубощелепні аномалії та деформації, он-
копатологію.

2. Дане дослідження підтверджує та аргументує необ-
хідність подальшого впровадження в навчальному про-
цесі тривимірних імітаційних комп’ютерних програм при 
вивчені хірургічної стоматології.

3. Навчальні сюжети, виконані в тривимірних програ-
мах, сприяють підвищенню ефективності навчання сту-
дентів 3-5 курсів стоматологічного факультету.
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проВідні домінанти особистісно-орієнтоВаноГо наВчання студентіВ 
при Викладанні соЦіальної медиЦини та орГаніЗаЦії оХорони ЗдороВ’я

Н. Я. Панчишин, Г. С. Сатурська, В. Л. Смірнова, Н. О. Теренда, О. Н. Литвинова, Л. М. Романюк,  
Н. Є. Федчишин, Ю. М. Петрашик, Н. О. Слободян

ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України» 

Вступ. Через ідеї особистісно-орієнтованої педагогіки 
вищої школи реалізуються різноманітні орієнтації на рівні 
суспільства та окремої особистості, цінностей людини та 
її практичної діяльності. Впровадження в навчальний про-

цес сучасних технологій індивідуального чи особистісно-
орієнтованого навчання студентів повинно стати одним із 
найперспективніших напрямків реформування системи 
вищої медичної освіти в Україні. Метою даного процесу 
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є не просто акумуляція і відтворення теоретичних знань, 
а неодмінне формування механізмів самоорганізації та са-
мореалізації особистості кожного студента, мобільної го-
товності до навчання та саморозвитку, розвиток навичок 
пізнавальної діяльності, яка набуває творчого, пошуково-
го характеру, активізація інтелектуального та творчого по-
тенціалу студентів, реалізація їх дослідницьких здібнос-
тей. Аналізуючи результати досліджень науковців щодо 
суті особистісно-орієнтованого навчання, можна засвідчи-
ти, що цей процес базується на партнерських відносинах 
між викладачем та студентом, що найбільше забезпечує 
зручні умови для поглибленого розвитку останнього, реа-
лізації його творчого потенціалу з однієї сторони, і сприяє 
розвитку фахових, професійних і особистісних якостей 
педагога, підвищення рівня його загально-педагогічної ді-
яльності та професійної культури з іншої сторони.

основна частина. В умовах реформування вищої ме-
дичної освіти в Україні необхідно усвідомлювати карди-
нальну потребу суспільних зрушень в напрямі інноваційно-
го розвитку. На нашу думку, освітній процес повинен бути 
орієнтований на цілі розвитку особистості, її здібності та 
професійні навички. Основним завданням особистісного 
навчання є формування у студентів-медиків вміння само-
стійно ставити перед собою мету, шукати необхідні методи 
для її реалізації, розвивати увагу, пам’ять і мислення, вміти 
правильно оцінювати результати своїх дій, мати необхідні 
навички та вміння для самостійної навчальної діяльності. 
Це ставить перед викладацьким складом вищого навчаль-
ного закладу певні вимоги: викладач повинен володіти 
умінням організувати аудиторію, привернути її увагу до 
змісту теми, застосовувати прийоми стимулювання піз-
навальної діяльності, використовувати методи часткової 
індивідуалізації навчання. Для успішного і ефективного 
впровадження особистісного підходу до навчання виклада-
чами кафедри соціальної медицини та організації охорони 
здоров’я розроблені відповідні методичні вказівки до прак-
тичних та семінарських занять, які слугують теоретичною і 
практичною мотивацією дій студента. Кафедрою проведена 
велика робота, що стосується переробки та осмислення не-
обхідної статистичної інформації, яка полягала у розподілі 
всього матеріалу на тематичні частини, виділенні основних 
деталей кожної з них, визначенні основних елементів та ло-
гічних зв’язків між ними. Для кращого засвоєння матеріалу 
викладачами кафедри складені конкретні інструкції та ал-
горитми для відпрацювання професійних умінь та навичок. 
До методичного забезпечення навчально-пізнавальної ді-
яльності студентів відносяться також новостворені підруч-
ники, словники, електронні і навчально-методичні посібни-

ки, перелік теоретичних питань до кожної теми, комплект 
допоміжних матеріалів: схеми, таблиці, звіти лікувально-
профілактичних закладів, а також контролюючі матеріали 
для визначення рівня якості знань студентів (ситуаційні 
задачі, тести різних рівнів складності), перелік тем для 
індивідуальної роботи студентів, джерела основної й до-
даткової літератури. Щоб успішно використовувати мето-
ди особистісно-орієнтованого навчання, викладач повинен 
постійно здійснювати диференційований підхід до кожного 
студента, раціонально поєднувати вербальні, наукові і прак-
тичні методи навчання, формувати вміння у студентів са-
мостійно здобувати знання та їх застосовувати, розробляти 
індивідуальні заходи заохочення до навчання у студентів, 
здійснювати постійний контроль та корекцію якості знань 
студентів.

Висновки. Таким чином, на сучасному етапі рефор-
мування системи вищої освіти саме на вищі навчальні 
закла ди покладається завдання створити реальні умови ор-
ганізації особистісно-орієнтованого навчально-виховного 
процесу з метою подолання її головних суперечностей 
та створення сприятливих психолого-педагогічних умов 
для становлення соціально-компетентної, мобільної осо-
бистості. Введення особистісно-орієнтованих технологій 
навчання на кафедрі соціальної медицини та організації 
охорони здоров’я ґрунтується на дотриманні певних до-
мінант: формування системи особистісних якостей сту-
дента, які б сприяли його саморозвитку, оволодінню спо-
собами саморегуляції, самовдосконалення, морального 
самовизначення; професійне спрямування, що забезпечує 
розвиток клінічного мислення та професійних компетент-
ностей майбутніх лікарів, стимулювання розвитку вільно-
го мислення, внаслідок чого вибудовується загальне на-
укове світосприйняття; моделювання практичних задач, 
які ставить викладач перед студентами, що дозволяє ви-
робити вміння вирішувати поставлені професійні завдан-
ня в майбутньому;формування активної життєвої позиції. 
Таким чином можна забезпечити подальший розвиток ві-
тчизняної системи вищої освіти з одночасним підвищен-
ням її конкурентоспроможності та якості.
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Реалізації Закону України «Про вищу освіту у вищій 
медичній та фармацевтичній освіті України» передбачає 
створення єдиного європейського наукового та освітнього 
простору, підвищення мобільності громадян на європей-

ському ринку праці, підняття конкурентоспроможності 
вищої школи.

Цей процес полягає у реформуванні національних 
систем вищої освіти країн Європи, зміні освітніх про-
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грам і потрібних інституційних перетворень у вищих на-
вчальних закладах Європи; включає прийняття зручних 
та зрозумілих градацій дипломів, ступенів і кваліфікацій; 
введення двоступеневої структури вищої освіти, вико-
ристання єдиної системи кредитних одиниць, кредитних 
заліків, кредитних рівнів, залікових одиниць; уведенням 
уніфікованих і взаємно визнаних на європейському прос-
торі додатків до диплома [2].

Першим серйозним кроком до інтернаціоналізації єв-
ропейської освіти стало запровадження ще в 1987 році про-
грами ERASMUS, метою якої було удосконалення та збіль-
шення обсягів мобільності студентів та викладачів в країнах 
ЄС, розвиток багатосторонньої міжуніверситетської коопе-
рації, поглиблення співпраці між університетами та підпри-
ємствами, поширення інноваційних технологій навчання. В 
рамках ERASMUS також був напрацьований інструмент 
перезарахування навчальних дисциплін, отриманих студен-
том в іншому університеті в рамках програми мобільності – 
Європейська кредитно-трансферна система (ECTS) [1]. 

На кафедрі внутрішньої медицини№1 протягом 
останніх років зростає кількість студентів, які проходять 
відпрацювання занять наперед, у зв’язку з участю в даній 
програмі. ERASMUS дозволяє студентам інтегруватися в 
європейську систему освіти, набути нових практичних на-
вичок і знань, обмінятися досвідом і враженнями, підви-
щити свій кваліфікаційний рівень.

Основною ціллю є консолідація зусиль наукового 
потенціалу вузу і кафедри (як структурного підрозді-

лу університету) для істотного підвищення конкурен-
тоспроможності вищої освіти у європейському вимірі. 
Тому взаємообмін студентами з іншими європейськими 
вузами дозволить вибрати найбільш раціональне зерно 
щодо впровадження основних положень болонської сис-
теми освіти, враховуючи національні особливості кожної 
країни.

Викладачами кафедри внутрішньої медицини №1 
ТДМУ під час роботи з студентами акцентується увага на 
необхідності постійного навчання протягом усього життя; 
мотивованого залучення студентів до навчання; сприяння 
підвищенню привабливості та конкурентоспроможності 
їх в європейському просторі.

Можливість влаштування на роботу – це основне пи-
тання для вищих закладів у всій Європі; це стратегічна 
мета, яка не має альтернативи. А тому підготовка конку-
рентоспроможних випускників – це індикатор успіхів в 
реалізації Закону України «Про вищу освіту у вищій ме-
дичній та фармацевтичній освіті України» в цілому.
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Вступ. Консолідація українського суспільства в євро-
пейське освітнє товариство ґрунтується на удосконаленні 
новітніх технологій навчання із урахуванням кращих до-
сягнень вітчизняної педагогічної науки та зарубіжної ме-
дичної освіти. У цьому контексті в педагогіці вважається, 
що вирішальним є спрямування студентів на самостійне 
набуття ними знань із різних джерел інформації та оволо-
діння якомога більшим арсеналом практичних навичок. 

основна частина. Дистанційне навчання (ДН) – су-
купність технологій, що забезпечують доставку основно-
го обсягу досліджуваного матеріалу;інтерактивну взаємо-
дію студентів і викладачів в процесі навчання, надання 
студентам можливості самостійної роботи по засвоєнню 
досліджуваного матеріалу.

На кафедрі клінічної імунології, алергології та ендо-
кринології застосовується дистанційне навчання в сис-
темі Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning 
Environment). На сервері дистанційного навчання викла-
дачі можуть продемонструвати наочні матеріали у вигля-
ді навчальних таблиць, презентацій лекцій, відеороликів. 
Це дозволяє підсилити інтерес студентів до навчального 
матеріалу, поліпшити засвоєння, а на практичному занятті 
найбільш оптимально використовувати відведений час.

Сервер дистанційного навчання дозволяє сформува-
ти і надати студенту не тільки організаційно-методичний 

та навчально-довідковий контент, а й забезпечує конт-
роль самостійної діяльності студента. Зокрема, викладач 
може отримати інформацію про кількість відвідувань 
сервера, часу перебування в електронному навчальному 
курсі, перелік оброблених ресурсів та елементів курсу, 
кількості і якості виконаних завдань. Така інформація 
дозволяє викладачам своєчасно впливати на навчальну 
діяльність студентів, коригувати проблеми в навчанні, а 
найголовніше – розвивати у студентів усвідомлення до-
цільності систематичної самостійної роботи.

Висновки. Таким чином у навчальний процес по-
винні бути впроваджені і успішно використовувати-
ся адекватно вимогам вищої медичної школи сучасні 
електронні засоби навчання та інформаційні ресурси, у 
тому числі і для дистанційного навчання, що дозволяє 
поліпшити підготовку студентів-медиків на додиплом-
ному етапі і лікарів-слухачів на післядипломному етапі 
підготовки.
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I. V. Pashchenko
Zaporizhzhia State Medical University

Мета дослідження: аналіз ефективності використання традиційних і адаптивних технологій при вивчені педіатрії студен-
тами – бакалаврами напряму підготовки «лабораторна діагностика».

У навчальному процесі використовувались тести різного рівня складності, ситуаційні задачі, відеоматеріали та мультиме-
дійні презентації. Застосовувались методи адаптивної підтримки, проблемного викладання, лінійного програмування і ефек-
тивних тестових завдань. При керуванні адаптаційними процесами врахування індивідуальних особливостей студента в певній 
мірі може визначати рівень, темп та стійкість набутих знань та навиків. Успішне застосування традиційних та адаптивних 
технологій дозволяло більш чітко оцінювати знання студентів, сприяло мотивації студентів до навчання, формуванню клі-
нічного мислення при аналізі отриманих даних для встановлення діагнозу, оцінювання ефективності лікування в динаміці та 
передбачення прогнозу. Використання адаптивних технологій дозволяє визначити стратегію професійного розвитку майбутніх 
лаборантів через актуалізацію мотивації та самоорганізації.

In this article there are given the modern aspects of adaptive technologies application in teaching Pediatrics to bachelors studying 
on medical faculty with the specialization in "laboratory diagnostics". The adaptive technologies provide the formation of sequence 
of the course teaching, intellectual analysis of decisions and support in the solution of tasks based on examples. The basic principle 
of the creative education is cooperation between the teacher and student. In this context special attention is paid to coaching, which is 
the technology increasing the efficiency of a student or group due to purposeful motivation and disclosure of potential in the problem 
solution to student. In educational process there were used tests of different level of complexity, situational tasks, video materials and 
multimedia presentations. Special attention was paid to problems of the usage of laboratory researches for children’s age pathology 
diagnosis and their meaning for the efficiency of treatment evaluation. Also there was used the adaptive support, which is the method 
when there are chosen the best students and then the problem is solved by a group of students under control of the teacher. It allowed 
to acquire better knowledge and to create skills and abilities. The way of teaching on tutorials considered psychological peculiarities 
of students and provided nuanced approach considering the level of complexity of material. The usage of adaptive technologies will 
allow to define the strategy of future laboratory assistants professional development through the actualization of motivation and self-
organization.

Вступ. Пошук оптимальної моделі професійної підго-
товки майбутніх фахівців сприяв використанню комбіна-
ції різних видів викладання професійних знань: від тради-
ційних до інноваційних [1,2,5]. Педагогічні технології, що 
застосовуються при викладанні педіатрії, повинні забез-
печити компетентність майбутнього спеціаліста з форму-
ванням знань, навиків, вмінь. Майбутні лікарі – лаборанти 
повинні отримати широкі теоретичні та практичні знання, 
які допоможуть своєчасній та високоточній діагностиці 
захворювань дитячого віку. Цей напрямок підготовки у 
медичних вузах потребує доопрацювання сучасних техно-
логій викладання предмету для кращого засвоєння студен-
тами – бакалаврами.

Одним з перспективних, на наш погляд, сучасних ме-
тодів викладання педіатрії студентам – бакалаврам, що 
навчаються за спеціальністю «лабораторна діагностика» 
є використання як традиційних методик викладання, так 
і адаптивних технологій, метою яких є пристосування ви-
кладання матеріалу до рівня знань студентів. Адаптивні 
технології передбачають побудову послідовності курсу 
викладання, інтелектуальний аналіз рішень та підтримку 
у розв’язанні завдань на прикладах [3,6]. Особливу увагу 
при цьому приділяють коучингу – технології підвищення 
ефективності студента або групи за рахунок цілеспрямо-
ваної мотивації в рішенні проблеми [4]. Але, на нашу дум-
ку, впровадженню цих сучасних технологій у викладанні 
медичних педіатрії приділяється ще недостатньо уваги. 

основна частина. Метою нашого дослідження був 
аналіз ефективності комплексного застосування традицій-
них та адаптивних технологій при вивчені педіатрії сту-
дентами – бакалаврами напряму підготовки «лабораторна 
діагностика».

На початку вивчення педіатрії був проведений аналіз 
базового рівня теоретичних знань студентів, викладання 
лекційного матеріалу проводилось з урахуванням необ-
хідності засвоєння педіатрії з оцінкою результатів дослі-
джень. Особлива увага приділялась питанням викорис-
тання лабораторних досліджень для діагностики патології 
дитячого віку та їх значення для оцінювання ефективності 
лікування. У навчальному процесі використовувались тес-
ти різного рівня складності, ситуаційні задачі, відеомате-
ріали та мультимедійні презентації. Спосіб викладання на 
практичних заняттях враховував психологічні особливості 
студентів та передбачав гнучкий підхід до рівня складнос-
ті матеріалу. Для кращого засвоєння контенту під час ви-
вчення педіатрії студентами використовувались наступні 
сучасні методи: метод лінійного програмування, який пе-
редбачав розподіл навчального матеріалу на невеликі час-
тини, кожна з яких містила окрему ситуацію, яку несклад-
но було вирішити, що мало позитивний ефект підкріплен-
ня; метод проблемного викладання, при якому викла дач 
ставив задачу, допомагав студентам знайти шляхи вирі-
шення; метод ефективних тестових завдань, які відповіда-
ли по складності рівню засвоєння контенту та дозволяли 
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більш адекватно підійти до оцінки знань студентів; метод 
адаптивної підтримки, при якому вибираються найбільш 
сильні студенти, а потім завдання вирішується групою 
студентів під контролем викладача для кращого засвоєння 
знань, формування навиків та вмінь. Для кращого засво-
єння принципів надання невідкладної медичної допомоги 
дітям використовували ситуаційні завдання зі створенням 
особистісних орієнтованих ситуацій, які потребували са-
мостійного прийняття рішення. 

Необхідна для студентів інформація розміщувалась 
на web-cторінці кафедри в електронному варіанті. Серед 
традиційних методів підготовки використовувалась само-
стійна робота студентів по засвоєнню окремого переліку 
питань. Якість засвоєння матеріалу, рекомендованого для 
самостійного вивчення, оцінювалась при проведенні мо-
дульного контролю. Комплексне використання традицій-
них технологій з адаптивною підтримкою враховував ін-
дивідуальні особливості і здатність знаходження рішення 
у певному темпі, дозволяв підвищити мотивацію у студен-
тів, а контроль викладача дозволяв проводити корекцію 
при потребі. Особливий інтерес у студентів виникав при 
вирішенні завдання з нестандартною ситуацією. Це по-
силювало зацікавленість в розв’язанні, а при отриманні 
позитивного результату сприяло ініціативності в подаль-
шому дослідженні запропонованого напряму вивчення. 
Створення проблемної ситуації, складної для розв’язання 
студентами, знижувало їх самостійність і приводило до 
демотивації. Для вирішення цієї проблеми можна вико-
ристовувати метод адаптивної підтримки з залученням 
студентів – лідерів у групі. При цьому адаптивна підтрим-
ка співпраці складалась з роботи найбільш сильного сту-
дента на чолі групи, яка вирішувала задачу, обмінюючись 
своїми варіантами розв’язання. 

Ситуаційні завдання для майбутніх лаборантів повин-
ні мати прикладне значення для педіатричної практики. 
Створення особистісних орієнтованих ситуацій допома-
гало формуванню стереотипів дій при засвоєнні прин-
ципів надання невідкладної медичної допомоги дітям та 
усвідомленому навчанню. Акцент робився на формуванні 
навичок з уміння визначати стан здоров’я дитини та скла-

дати алгоритм клінічного обстеження для надання квалі-
фікованої медичної допомоги.

Висновки. Таким чином, найбільшу ефективність 
засвоєння навчального матеріалу з формуванням знань, 
навиків, вмінь можливо досягти при комплексному вико-
ристанні традиційних і адаптивних методів викладання. 
Технологія індивідуалізації процесу навчання підсилюва-
ла внутрішню мотивацію до активного сприйняття та за-
своєння інформації. Поєднання сучасних адаптивних тех-
нологій з традиційними методиками викладання сприяло 
кращому засвоєнню студентами навчального матеріалу 
з педіатрії, що підтвердилось при кінцевому оцінюванні 
отриманих знань на модульному контролі. Комплексне за-
стосування традиційних та сучасних технологій допомагає 
визначити стратегію професійного розвитку майбутніх ла-
борантів через актуалізацію мотивації та самоорганізації.
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поріВняльна оЦінка поЗитиВноГо стаВлення до обраної проФесії  
студентіВ денної та Заочної Форм наВчання

О. О. Перепелиця, М. К. Братенко, А. Я. Велика 
Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет»

Вступ. Процес прийняття професії охоплює аналіз мо-
тивів діяльності, здібностей студентів та їх емоційний стан 
задоволеності, який є результатом дії сукупності різних чин-
ників [1].  Позитивне ставлення до обраної професії полег-
шує адаптацію до нових вимог вищого навчального закладу, 
сприяє розкриттю здібностей та можливостей студента [2]. 
Тому мета роботи: оцінити стан задоволеності студентів ден-
ної та заочної форм навчання майбутньою професією. 

основна частина. Проведено соціологічне дослі-
дження рівнів задоволеності вибором професії студентів-
провізорів денної (208 респондентів) та заочної (227 рес-
пондентів) форм навчання за методикою С. О. Пакуліної, 
С. М. Кетько [3]. Вищий відсоток задоволених професій-
ним вибором встановлено серед студентів заочної форми 

навчання (63 %), що пояснюється набуванням професій-
них компетенцій студентів-заочників вже з перших років 
навчання на відміну від студентів-денників. Підвищений 
інтерес до професії виявляють 38,5 % студентів денної 
та 57,7 % студентів заочної форми навчання. Перекона-
ні, що майбутня професія – це можливість саморозвитку, 
самовдосконалення та самореалізації 43,8 % денників та 
61,2 % заочників. Очікують отримувати задоволення від 
майбутньої діяльності 33,2 % студентів денної та 45,4 % 
заочної форми навчання. Близько половини (49,3 %) сту-
дентів заочної і 40,9 % студентів денної форми навчання 
вбачають своєю майбутньою професійною діяльністю до-
сягнути соціального визнання, що дозволить їм одержува-
ти задоволення від результатів своєї роботи. Лише 20,2 % 



246

студентів денної та 36,1 % заочної форм навчання вважа-
ють, що їх здібності можуть бути реалізовані в майбутній 
професійній діяльності повною мірою. Близьким є розпо-
діл щодо бажання студентів обох досліджуваних груп пра-
цювати за обраною спеціальністю – 62,0 % студентів ден-
ної та 67,4 % заочної форм навчання переконані у своєму 
бажанні і 0,5 % денників та 1,31 % заочників декларують 
низьке бажання працювати за власним вибором, решта – 
мають щодо нього сумніви. 

Висновки. Отже, задоволеність вибором професії 
студентів денної та заочної форм навчання різна. Більш 
усвідомлений професійний вибір здійснено студентами 
заочної форми навчання, які мають бажання працювати за 
обраною спеціальністю, вбачають можливість повної реа-
лізації свого потенціалу в майбутній професії.
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ШляХи покраЩення проФесіЙної підГотоВки студентіВ З акуШерстВа

Т. І. Пермінова, А. Г. Волянська, Г. Л. Лавриненко
Одеський національний медичний університет

Вступ. Увага до надання допомоги вагітним та по-
роділлям, існування загальнодержавних та регіональних 
програм обумовлені необхідністю покращення репродук-
тивного здоров’я, а також морально-етичними і соціально-
політичними аспектами – адже саме рівень та структура 
материнської захворюваності і смертності є показниками 
якості життя.

На сьогодні підготовка студентів для роботи на поса-
дах лікарів за спеціальністю «Загальна практика – сімейна 
медицина» включає спостереження за вагітними перших 
двох диспансерних груп, ведення післяпологового періо-
ду, а також невідкладну допомогу до прибуття спеціалізо-
ваних бригад.

Для покращення підготовки студентів з цих аспектів 
діяльності лікаря в симуляційному центрі ОНМедУ впро-
ваджена стандартизована програма відпрацювання прак-
тичних навичок та організації надання невідкладної до-
помоги. Для досконалого оволодіння практичними навич-
ками, їх відпрацювання студенти 6-го курсу мають мож-
ливість опанувати прийоми серцево-легеневої реанімації 
вагітних, ведення фізіологічних та ускладнених пологів, 
невідкладну допомогу при еклампсії та дистресі плоду. 
При розв’язанні проблемно-орієнтовних клінічних ситуа-
цій студенти мають можливість продемонструвати індиві-
дуальні вміння, а також здатність до командної роботи.

Підготовка майбутнього лікаря потребує розвитку 
клінічного мислення, навичок спілкування з пацієнтами, 
вміння застосовувати свої знання в екстрених ситуаціях. 
На практичних заняттях впроваджуються інтерактивні 
методи навчання: рольові та ділові ігри, розв’язання ситу-
аційних задач, доповідь з мультимедійним забезпеченням, 
круглий стіл та робота в малих групах. 

Ділові клінічні ігри з акушерства з моделюванням різ-
номанітних невідкладних клінічних ситуацій і задач, ви-
рішенням питань діагностики та лікування з акцентом на 
практичних навичках надання невідкладної допомоги жін-
кам при окремих термінальних станах на етапах догоспі-
тальної і стаціонарної допомоги покращують рівень підго-

товки знань студентів і допомагають самостійно засвоїти 
складний до сприйняття матеріал. Розігруються клінічні 
ситуації з визначенням етіології, патогенезу, клініки, діаг-
ностики та диференціальної діагностики, надання невід-
кладної допомоги та подальшого лікування, профілактики 
та прогнозу акушерської патології. Це вимагає від студен-
та мобілізації знань суміжних дисциплін, зокрема терапії, 
реанімації, патологічної фізіології, фармакології тощо. 
Роль арбітра, при оцінці проведених дій, передається від 
викладача до студентів, що надзвичайно підвищує ефек-
тивність проведеного клінічного тренінгу. 

Протягом циклу студенти отримують знання щодо 
діагностики та медичної допомоги вагітним, роділлям та 
породіллям при різній акушерській та екстрагенітальній 
патології, вчаться самостійно приймати рішення та скла-
дати план дій за різними розділами акушерства та пери-
натології.

Висновки. Використання різноманітних прийомів ви-
кладання дозволяє розширити межі знань студентів – ви-
пускників як клініцистів, відчути зв’язок з іншими медич-
ними дисциплінами, стимулює у них розвиток системного 
мислення, формує професійну компетентність.
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робл. / За ред. В.М. Запорожана / Кресюн В.Й., Бажора Ю.І., 
Гончарук С.Ф. [та ін.]. – Одеса: ОНМедУ, 2013. – 38 с.
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деякі аспекти підГотоВки студентіВ-іноЗемЦіВ до складання практично-
орієнтоВаноГо іспиту З терапеВтичної стоматолоГії анГліЙською моВою

Л. Ю. Плав’юк, В. І. Герелюк, О. П. Кобрин, Н. В. Нейко, Н. О. Стасюк
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»

Не випадково реформування якості медичної освіти 
й виховання у вищій школі на сучасному етапі розвитку 
стало об’єктом дослідження багатьох вчених-педагогів 
і викладачів-практиків. Рух до європейського освітнього 
простору передбачає ряд змін, що стосуються як навчаль-
них предметів, так і методів їх викладання. Особливу ува-
гу необхідно звернути на викладання предметів іноземною 
мовою, з огляду на ймовірні розбіжності в класифікаціях, 
термінах та методологічних підходах.

Комунікаційний досвід вказує на певні особливості 
підготовки студентів-іноземців до складання модульних 
зрізів та іспитів. З метою підвищення якості рівня знань 
нами було підготовлено методичний посібник «Алгорит-
ми для проведення практично-орієнтованого іспиту з те-
рапевтичної стоматології» англійською мовою. В даному 
посібнику проведена мовна та термінологічна адаптація, 
з використанням тематичної літератури англомовних 
країн. 

Так, було конкретизовано та дано визначення певним 
термінам у розділах «Ендодонтія» та «Захворювання тка-
нин пародонта».

Постійний трейнінг студентів на практичних занят-
тях, використовуючи даний посібник, виявився ефектив-
ним фактором для підвищення рівня засвоєння теоретич-
них знань і практичних навичок.

література
1. Артемова Л. В. Педагогіка і методика вищої школи : 

навч. посіб. / Л. В. Артемова. – К., 2008. – 272 с. 
2. Нові технології навчання : наук.-метод. зб. № 67, 

ч. 1.  – Вінниця ; К., 2012. – 208 с. 
3. Нові технології навчання : наук.-метод. зб. № 67, 

ч. 2. – Вінниця ; К., 2012. – 221 с. 
4. Нові технології навчання : наук.-метод. зб. – К. ; Він-

ниця, 2012. – 296 с. 
5. Хоружій Г. Ф. Академічна культура: цінності та 

принципи вищої освіти : навч. посіб. / Г. Ф. Хоружій. – К., 
2012. – 320 с.

орГаніЗаЦіЙне ЗабеЗпечення Використання електронниХ осВітніХ ресурсіВ  
при підГотоВЦі проВіЗоріВ

О. А. Подплетня, Л. І. Хмельникова
Державний заклад «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»

Вступ. Розвиток нових інформаційних технологій, 
постійне і швидке оновлення знань призводить до необ-
хідності застосування сучасних методик викладання та 
реалізації прогресивних форм навчання при підготовці 
провізорів. Одним з нових видів організації навчального 
процесу за умов інформатизації суспільства є електронне 
навчання. 

Актуальним завданням при підготовці провізорів є 
створення нових електронних освітніх ресурсів (ЕОР), які 
спроможні доповнювати традиційні навчальні ресурси, 
підвищувати наочність навчальних матеріалів, дозволя-
ють внести в освітній процес результати нових досягнень. 
Вивчення та аналіз літературних даних [1 ] свідчить про 
необхідність використання нових освітніх технологій (ОТ) 
в навчальному процесі при підготовці провізорів. Різно-
манітність видів і форм ЕОР дозволяє вибрати найбільш 
раціональні з них для використання в освітньому процесі 
поряд з традиційними формами навчання. Автори [2 ] по-
казали, що інформаційне середовище сучасного вузу ха-
рактеризується поєднанням традиційних та інноваційних 
форм навчання, постійним нарощуванням інформаційно-
комунікаційних технологій та електронних ресурсів, без-
перервним вдосконаленням методів навчання. Механіз-
мом проведених перетворень стає реалізація концепції 
змішаного навчання як процесу, який передбачає створен-
ня комфортного освітнього інформаційного середовища, 
системи комунікацій, що представляють всю необхідну 
інформацію. Однак недостатнє проведення комплексних 

досліджень в області використання освітніх технологій 
(ОТ), виявлення основних проблем, пов’язаних з їх впро-
вадженням у навчальний процес, призводить до необхід-
ності розробки методичних підходів до використання да-
них технологій при підготовці фармацевтів .

основна частина. Одним із головних завдань ство-
рення нового навчального ресурсу є його ефективність. 
При створенні ЕОР нами проведений ретельний аналіз 
наявності інших освітніх ресурсів, оцінка їх переваги та 
недоліків. Оскільки застосування ЕОР в навчанні спрямо-
ване на вдосконалення рівня підготовки провізорів, важ-
ливу роль відіграє врахування думки студентів як майбут-
ніх споживачів ЕОР. Так, на прохання студентів нами був 
створений електронний варіант навчально-методичного 
посібника (за гріфом МОЗ України), в якому узагальнили 
матеріали за трьома дисциплінам (аналітичної, фізичної 
і колоїдної хімії та фізичних методів аналізу), складених 
відповідно Програмам курсів. Основна мета навчального 
посібника – допомога студентам у вивченні та освоєнні 
хімічних дисциплін. Актуальним стало також створення 
електронного каталогу реакцій визначення катіонів, ані-
онів, функціональних груп органічних сполук, що входять 
до складу лікарських препаратів. Цікавим виявився той 
факт, що 84,0 % студентів виявили бажання до візуально-
го способу сприйняття інформації. Тому в структуру елек-
тронного каталогу внесли наступні розділи: теоретичне 
обгрунтування реакцій; рівняння реакцій; методику про-
ведення реакцій; кольорові ілюстрації ефекту реакцій.
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Актуальним стало і доповнення методичних вказівок 
для практичних занять з хімії комплектом електронних 
слайдів, які підвищують наочність інформації, дозволяють 
студентам самостійно ознайомитися з правилами виконан-
ня лабораторних робіт, підготуватися до заліку по прак-
тичним навичкам та іспиту. Студенти дали оцінку новим 
ЕОР за різними показниками: науковості викладання ма-
теріалу (80,5 %), доступності, відповідність ергономічним 
вимогам (84,6 %), повноті викладання матеріалу (72,6 %), 
зручності користування (97,1 %). 80,6 % студентів відзна-
чили, що використання ЕОР за хімічними дисциплінами 
сприяє підвищенню рівня знань та якості навчання. Сту-
денти висловили бажання використовувати подібні ресур-
си при подальшому навчанні. Перевагою ЕОР є зручність 
у використанні, значна економія часу на пошук потрібної 
інформації, підвищення наочності навчальних матеріалів, 
можливості включення в освітній процес результатів су-
часних наукових досягнень.

Висновки: Таким чином, електронний освітній ресурс 
активізує навчальний процес, надає можливості для ефек-
тивної самостійної роботи студентів, підвищує рівень їх 
знань. Розроблений ЕОР з хімічних дисциплін (електрон-
ний каталог реакцій сполук, комплект електронних слай-
дів до лабораторних занять ) для студентів свідчить про 
ефективність використання даного ресурсу.

література
1 Степко М. Ф. Вища освіта України і Болонський 

процес: Навч. програма / Розроб.: М. Ф. Степко, Я. Я. Бо-
любаш, В. Д. Шинкарук та ін. –2004. – К.; Тернопіль: Вид- 
во ТДПУ ім. В. Гнатюка. – 18 с.

2. Клименко Н. А. Опыт изучения медицинского об-
разования в США II. Функции и структура медицинских 
учебных заведений / Н. А. Клименко // Медицина сьогодні 
і завтра. − 2004. − №1. − С. 201–210.

підВиЩення еФектиВності при Викладанні дисЦипліни «ФіЗична реабілітаЦія. 
спортиВна медиЦина» З Використанням інтерактиВниХ теХнолоГіЙ 

О. С. Полянська
Буковинський державний медичний університет

Вступ. Основним завданням модернізації вищої шко-
ли є розробка та вдосконалення науково-методичного за-
безпечення викладання дисциплін, покращання самостій-
ної та індивідуальної роботи студента, розробка і запрова-
дження нових засобів контролю якості знань і вмінь.

основна частина. При викладанні медичних дисци-
плін надзвичайно актуальними є інтерактивні форми на-
вчання, де навчальний процес відбувається через активну 
взаємодію всіх учасників, як студента, так і викладача. 
Проектна методика дозволяє підвищити активність сту-
дентів, формує вміння студента обирати рішення, творчо 
мислити, робити висновки, представляти свій виступ. Для 
створення проекту, студент вивчає тему, ставить мету і 
зав дання, підбирає певний відеоматеріал і презентує свій 
матеріал на занятті. Ця методика може бути використана 
для викладення любої теми зі спортивної медицини і бага-
тьох тем з фізичної реабілітації. При викладанні тем з фі-
зичної реабілітації при захворюваннях серцево-судинної 
системи, в хірургії, травматології та ортопедії, неврології, 
педіатрії можливе використання рольової гри, яке визна-
чає ставлення студента до кожної медичної ситуації, на-
буття досвіду шляхом гри. Студенти на занятті отримують 
завдання: один виступає в ролі пацієнта, другий в ролі лі-
каря, інший дає оцінку діям як лікаря, так і пацієнта. Ви-
користання рольових ігор під час занять дозволяє зробити 
заняття більш різноманітними, бо студенти спілкуються 
між собою, що дає їм можливість проявити самостійність, 
правильно висловлювати свою думку, реалізувати кому-
нікативні вміння. Метод кейсів це педагогічний прийом, 
який дає можливість моделювати ситуацію з метою ана-
лізу даного випадку, виявлення проблем, пошуку альтер-
нативних методів прийняття рішення, який може викорис-
товуватись при вивченні всіх тем з фізичної реабілітації. 
Студенти всі разом аналізують ситуацію, оцінюють запро-
поновані алгоритми та вибирають найкращий в рамках по-
ставленої проблеми. Цей метод використовують як педаго-
гічний прийом, щоб спровокувати дискусію в навчальній 
аудиторії. Як основна перевага даного методу виступає 

можливість оптимально поєднувати теорію і практику, що 
представляється досить важливим при підготовці висо-
кокваліфікованого фахівця. При вирішенні кейса студент 
не тільки використовує отримані знання, але і проявляє 
свої особисті якості, зокрема вміння працювати в групі, 
демонструє навички володіння та застосування теоретич-
них знань на практиці. Метод мозкового штурму активізує 
колективну творчу діяльність. Він базується на активно-
му процесі генерації ідей, який відділений від процесу їх 
оцінювання. Цей метод можна застосовувати при вивченні 
тем «Гостре перенапруження в спорті», «Раптова смерть 
у спортсменів».Використання інтерактивних технологій 
дасть змогу виховати фахову, наукову еліту, формувати са-
модостатніх особистостей. 

Висновки. Впровадження інтерактивних технологій 
при підготовці майбутніх лікарів підвищує ефективність 
формування їх професійної компетентності, розвитку ко-
мунікації вмінь і навичок, навчає працювати в команді, 
сприяє опануванню практичним навичками.

література
1. Войцещук Л.Є. Інтерактивне навчання – технологія 

сучасного навчання/Л.Є.Войцещук// Вісник Запорізького 
національного університету. – 2011. – №3 (15). – С.46–49. 

2. Національна стратегія реформування системи охо-
рони здоров’я в Україні на період 2015–2020 рр / Ежене-
дельник Аптека. – 2015. – №11(982). – С. 18–23.

3. Максименко С.Д. Педагогіка вищої медичної осві-
ти / С.Д. Максименко, М.М. Філоненко.–К.: «Центр учбо-
вої літератури». – 2014. – 288 с. 

4. Педагогіка вищої школи. Метод кейсів (вирішення 
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5. Сисоєва С.О. Інтерактивні технології навчання до-
рослих: навчально-методичний посібник / НАПН України, 
Педагогічної освіти і освіти дорослих. К.: ВД «ЕКМО», 
2011. – 324 с.



249

Щодо поліпШення Викладання медичної параЗитолоГії при ВиВченні 
трансмісиВниХ та нетрансмісиВниХ природно-осередкоВиХ ЗаХВорюВань

О. Б. Приходько, В. І. Павліченко, Т. І. Ємець, Г. Ю. Малєєва 
Запорізький державний медичний університет

Вступ. За даними ВООЗ із 50 млн. людей, які щорічно вми-
рають у світі, більш ніж у 16 млн. випадків причиною смерті є ін-
фекційні та інвазійні хвороби. Не оминають вони і нашу державу. 
У “Національній доповіді про стан техногенної та природної без-
пеки в Україні” наголошується, що з приводу цих хвороб за ме-
дичною допомогою кожен рік звертається близько 7–8 млн. осіб, 
причому реєструється до 250 тисяч нових випадків захворювань 
з 33 нозологій паразитозів [4]. Які ж причини обумовлюють такі 
наслідки? На наш погляд, найбільш вагомою причиною є все-

світнє ускладнення ситуації з паразитозами, до того ж, на терито-
рії України зосереджені різноманітні природні зони та біоценози, 
тому саме тут формуються сприятливі умови для довготривалого 
існування природних осередків для паразитозів.

Виходячи з цього, моніторинг джерел інфекційних та інва-
зійних захворюваннь, їх зв’язок з певними природними осеред-
ками, а також удосконалення методики викладання медичної па-
разитології є надзвичайно актуальними питаннями.

основна частина. Необхідність біологічної освіти лікаря 
будь-якого фаху вже давно ні в кого не викликає сумніву, особ-
ливо це стосується набуття знань, вмінь і навичок із медичної 
паразитології. Вважаємо, що поліпшення викладання цього важ-
ливого розділу медичної біології можливе крізь приз му вивчення 
трансмісивних та не трансмісивних природно-осередкових за-
хворювань, за якими можна об’єднати медичну протозоологію, 
гельмінтологію та арахноентомологію. Сучасний стан вчення 
про природну осередковість захворювань та актуальність їх ви-
вчення ґрунтовно висвітлені в багатьох публі каціях [2, 5], тому 
мета нашої роботи – показати наявність деяких з цих захворю-
вань в певних регіонах України, а також шляхи покращення ви-
вчення їх збудників.

Аналіз літературних джерел з паразитологічних досліджень 
підтверджує ускладнення ситуації з паразитозами в різних ре-
гіонах світу [2]. Наприклад, збудник гарячки Денге до 1970 р. 
викликав епідемії лише в 9 країнах, а вже в 1995 р. їх кількість 
збільшилась в чотири рази. Також значного поширення набув і 
збудник гарячки Західного Нілу (ГЗН), який спочатку був завезе-
ний в Нью-Йорк у 1999 р., а потім розповсюдився за допомогою 
птахів і комарів по всій території США. Згодом цього збудника 
було зареєстровано у різних регіонах України. Так, з 2010 р. у 
Донецькій області на ГЗН, захворіло 13 осіб, а на заході України 
серед пацієнтів які мали гарячковий стан різного походження, 
хворі ГЗН, складали 4,2 % [1,2].

Зоопаразитарні та вірусологічні дослідження, проведені на 
території Запорізької області, дозволили встановити санітарно-
епідеміологічне значення як переносників збудника ГЗН комарів 
Aёdes vexans та кліщів Ixodes ricinus знятих з ящірки та їжака. 
Ці дані свідчать про наявність в області природного осередку 
збудника ГЗН, який міг потрапити сюди трьома шляхами: з 
перелітними птахами, з кровосисними членистоногими та з 
людьми [3]. Для моніторингу цього збудника в популяціях пере-
літних птахів існує спеціальна міжнародна програма (EPIZON, 
FP6).

Спостерігається також виникнення нових природних осе-
редків кліщового бореліозу. Так, з 2000 по 2012 рр. у Харківській 
області зареєстровано 212 випадків захворювання людей, в До-
нецькому регіоні − 1600 випадків, а в західних областях України, 
за результатами госпітального нагляду, виявлено 59,4 % таких 
хворих [1,2].

Як відомо, для трансмісивних хвороб визначальним чин-
ником є видовий склад векторів. Обстеження іксодових кліщів, 
зібраних на Київщині, дозволило виявити антиген кліщового ен-
цефаліту у 27,8 % досліджених проб, а його основними перенос-
никами являються Dermacentor reticulatus (65,9 %), Dermacentor 
marginatus (7,3 %) та Ixodes ricinus (26,8 %) [1].

Крім розглянутих трансмісивних хвороб, значну медико-
біологічну загрозу для населення нашої країни становлять також 
не трансмісивні паразитози, особливо опісторхоз. Найбільший в 
Україні природний осередок цієї хвороби знаходиться на Сумщи-
ні, де захворюваність складає 22,3 на 100000 населення (в Украї-
ні – 1,32) і продовжує зростати. Існування стійкого осередку за-
безпечують: велика кількість річок басейну Дніпра; значна част-
ка риби у харчуванні населення; висока інвазованість остаточних 
(котів – 32 %), проміжних (молюсків – до 15 %) та додаткових 
(риби – до 18 %) хазяїв [2].

У Рівненській області епідеміологічна ситуація з паразитар-
них хвороб є також нестійкою. В середньому за 5 років гельмін-
този в структурі паразитозів становлять 85,9 % (7275 випадків). 
Не краща ситуація і в Чернівецькій області, де захворюваність на 
токсокароз у 8 разів більша ніж у цілому по Україні [1]. 

Наведені дані далеко неповні, але і вони дають уявлення про 
значимість паразитозів у захворюваності населення країни та 
необхідність якісної підготовки медичних кадрів.

На кафедрі медичної біології під час вивчення медичної 
паразитології студентам пропонується, окрім паперових підруч-
ників, посібників та конспектів лекцій, активно використовувати 
наші Веб-сторінки на сайті ЗДМУ, де представлені презентації 
всіх лекцій, електронні підручники, посібники, методичні ре-
комендації з підготовки до практичних занять, плани лекцій, 
практичних занять та інше. Загалом вся необхідна інформація 
викладена українською, російською та англійською мовами. Для 
оптимізації та інтеграції навчання деякі матеріали подаються 
блоками. Наприклад, характеристика природних осередків та 
перелік типових для них збудників, видовий склад векторів, пе-
релік хазяїв (остаточних, проміжних, додаткових, резервуарних) 
для певних збудників, основні шляхи інвазії людини, тощо.

Для формування клінічного мислення студентам пропону-
ється згрупувати збудників за такими категоріями:

– які викликають синдроми (абдомінальний, легеневий, 
набря ку), уражують печінку, серцево-судинну та центральну нер-
вову системи; 

– за факторами впливу на організм людини (токсична дія, 
механічна дія, міграція личинок, внутрішньоутробна інвазія).

Висновки: 1. На території України існують стійкі природні 
осередки інфекційних та інвазійних хвороб, кількість яких зрос-
тає.

2. Для підвищення якості підготовки медичних кадрів про-
понується при вивченні медичної паразитології деякі матеріали 
надавати інтегруючими блоками (склад векторів, склад збудників 
певних осередків хвороб) та розміщувати їх на Веб-сторінці ка-
федри для використання студентами.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF INTERDISCIPLINARY CONNECTIONS AND POSSIbILITIES OF THEIR 
USE IN THE PROCESS OF bIOPHYSICS TEACHING 

O. E. Prokopchenko, H. M. Lukina, G. R. Mikaelyan
Zaporizhzhya State Medical University

На основі встановлення міжпредметних зв’язків надано методичні рекомендації щодо підвищення ефективності ауди-
торного процесу навчання. Виявлення і формування елементів міждисциплінарних зв’язків в процесі викладання дисципліни 
«Біофізика» сприяє оптимізації, надає можливість корегування навчального навантаження та мотивованого сприйняття студен-
тами природничих дисциплін.

For purpose of academic program and teaching of “Biophysics” methodics optimization comparative analysis of modules of natural 
sciences cycle for preparation direction “General medicine” is represented. On the basis of determination of connection between subjects 
methodical recommendations about effectiveness of auditorium study process rise are given. Exposure and forming of the elements of 
connections between subjects in the process of discipline “Biophysics” teaching promotes of optimization due to correction of academic 
load, motivated perception of natural sciences by students.

Ключові слова: біофізика, методика викладання, міжпредметні зв’язки, англомовна форма навчання
Key words: biophysics, teaching methodics, interdisciplinary connections, English-speaking study.

Вступ. Актуальність представлених результатів до-
слідження міжпредметних зв’язків обумовлена загальни-
ми вимогами методики викладання та пошуком шляхів 
оптимізації, підвищення результативності та ефективності 
аудиторного навчального процесу. Міжпредметні зв’язки 
розглядаються як дидактичні умови і засоби. Мета статті 
полягає в теоретичному обґрунтуванні реалізації міжпред-
метних зв’язків при навчанні біофізики в вищих медичних 
закладах освіти. 

Основна частина. На прикладі курсу «Біофізика» (За-
порізький державний медичний університет, І курс медич-
ного факультету, англомовна форма навчання) представ-
лено результати порівняльного аналізу міжпредметних 
зв’язків дисциплін природничого циклу. В ході дослі-
дження виявлені особливості, що впливають на методику 
викладання дисципліни та пов’язані з наявністю міжпред-
метних зв’язків; надано рекомендації щодо впровадження 
методичних прийомів, які сприяють різноманіттю інфор-
маційного наповнення процесу навчання, враховують спе-
цифічність викладання курсу англійською мовою та фор-
мують комплексний підхід по відношенню до освітнього 
простору. Проблемність та актуальність викладання дис-
циплін англійською мовою ґрунтується на особливостях 
та специфічності навчальних закладів країн походження 
студентів-іноземців. Ми маємо враховувати не лише рі-
вень довузівської підготовки абітурієнтів, але також по-
рівнювати вимоги згідно навчальних програм та методики 
викладання дисциплін. Не лише сам пошук або констата-
ція факту наявності виявлених міжпредметних зв’язків є 
актуальними, – насамперед актуальним є впровадження та 
використання даного виду зв’язків в ході викладання дис-
циплін – впровадження в методику викладання дисциплін 
природничого циклу [3]. 

На основі порівняльного аналізу навчальних програм 
дисциплін природничого циклу встановлено міжпредмет-
ні зв’язки біофізики. Дисципліна “Біофізика” згідно про-
грамних вимог та в цілому базується на методах фізики і 
містить елементи: медичної фізики (елементи медичної ін-

женерії та апаратури), описової фізіології; біології клітин 
та мембранології. Доцільним є впровадження методики 
викладання фізики, яка має бути перенесена за принципом 
аналогії на процес викладання біофізики або медичної та 
біологічної фізики [2].

Співставлення навчальних програм на основі методу 
порівняльного аналізу показало, що окремі навчальні пи-
тання і теми (змістовні модулі) частково співпадають. На 
рівні порівняння окремих тем з курсу біофізики, – зміс-
товне порівняння поверхневих міжпредметних зв’язків, а 
саме: «Sound and bioacoustics. Hearing»; «Hydrodynamics. 
Basic biophysics of blood circulation»; «Biological membrane: 
Transport & Basic physics of electric membrane potentials. 
Resting Potential and Action Potential»; «Biophysics of 
skeletal muscle contraction»; «Physical basis of electrography 
and electrocardiography»; «Biophysics of vision» виявле-
но тісні міжпредметні зв’язки з фізіологією (коефіцієнт 
зв’язку доходить до 90 %). В цілому та по відношенню до 
навчальної програми з біофізики – 30 %. Враховуючи сту-
пінь “взаємне доповнення” біофізики та фізіології пропо-
нується до впровадження двохрівнений метод викладання 
біофізики. На першому, ми розглядаємо біофізику, власно, 
з огляду біології-фізіології як загально описову дисциплі-
ну. За другим методом, – витоки біофізики визначаються і 
формуються наукою і навчальною дисципліною “фізика”. 
В цьому випадку методика викладання фізики перено-
ситься за аналогією на предмет біофізики. Ми переносимо 
методологію, структурні елементи, галузі застосування, 
інструментарій та методи математичного представлення 
проблем, які дозволяють представляти первинну інформа-
цію та опрацьовувати її. Частина навчальної програми з 
біофізики базується на елементах сучасної фізики та без-
посередньо пов’язана з практикою застосування медичної 
апаратури і практикою діагностики та лікування [1,4]. 

Виявленні співпадання окремих питань, проблем, 
принципів, положень, змістовних тем підкреслюють до-
цільність застосування принципу взаємного доповнення і 
формування загальної комплексної навчальної програми з 
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дисциплін природничого циклу. Подібного роду оптиміза-
ція є доцільною на наш погляд, але разом з цим, слід до-
тримуватись такого методичного принципу як циклічність, 
згідно якого ключові питання навчальної програми мають 
носити об’єднуючий характер, та в силу важливості періо-
дично повторюватися. Циклічність обумовлює і сприяє 
поглибленому розгляду і не означає механічний повтор 
навчального матеріалу. Актуальним і доцільним в цьому 
випадку є порівняння навантаження, яке припадає на роз-
гляд окремих навчальних питань або змістовних модулів. 
З огляду на сумісне викладання спільної теми в фізіології 
або біології клітин, увагу слід концентрувати на розгляді 
мембрани як складової частини клітин, висвітлюючи за-
гальні властивості та функції плазматичної мембрани. Ви-
вчення окремих тем біофізики, наприклад, біоакустика та 
сприйняття звуку також спираються на математичний апа-
рат в частині диференційних рівнянь. Проблема полягає 
в тому, що за напрямком підготовки «Лікувальна справа» 
елементи математики не розглядаються – є поза увагою 
або розглядаються обмежено і в не повному обсязі, на від-
міну від фармацевтичного факультету. 

Акцентуючи увагу на англомовній формі навчання, 
слід підкреслити – згідно традицій, навчальні посібники 
та підручники з біофізики, медичної фізіології для країн 
англомовної форми навчання містять де-факто елементи 
вищої математики. Тому, слід звертати увагу на міждисци-
плінарний зв’язок з математикою саме при вивченні біофі-
зики за вказаною формою. Для ілюстрації розглянемо тему 
«Physical basis of electrocardiography». В частині розгляду 
дипольного моменту серця та визначення її електричної 
осі (нормо грами) вивчення супроводжується і, власно, 
базується на елементах векторної алгебри. Таким чином, 
актуальність проблеми набуває нових ознак. Ми маємо 
враховувати методичний підхід щодо представлення на-
вчальної інформації в класичних англомовних навчальних 
посібниках (підручниках).

Висновок. Використання в навчальному процесі 
міждисциплінарних зв’язків при вивченні біофізики до-
зволяє застосувати на практиці такі методичні принципи 
і прийоми, як: взаємне доповнення на рівні дисциплін 
природничого циклу та на рівні окремих змістовних мо-
дулів курсу; циклічність викладення навчального матері-
алу, що дозволяє враховувати повторювальність навчаль-
ного матеріалу при опануванні різних дисциплін і може 
сприяти оптимізації поточного навчального процесу; до-
цільність та вмотивованість вивчення біофізики за раху-
нок оптимальності та комплексного підходу; актуалізація 
різнорівневих елементів навчальної програми за рахунок 
комплексності. 
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ON IMPROVEMENT OF TECHNOLOGICAL bASE OF DISTANCE LEARNING

S. M. Puhlik, A. V. Andreev, I. K. Tagunova, K. G. Bogdanov
Odessa National Medical University

Удосконалення можливостей післядипломної освіти має на увазі використання комп’ютерних і телекомунікаційних ін-
формаційних технологій. Автори повідомляють про досвід створення бази для інтернет-семінарів, які вимагають адекватної 
технологічної бази і деяких спеціальних знань для підготовки вебінарів.

Improving post-graduate education opportunities involves the use of computer and telecommunications information technology. 
The authors report on the experience of creating a framework for web seminars, which require adequate technological base and some 
special knowledge for training webinars.

Вступ. Стрімкі зміни в світі новітніх технологій, тяг-
нуть за собою необхідність постійного ознайомлення з 
ними і подальшого практичного використання. Для прак-
тичного лікаря в даний час такі можливості надає після-
дипломна освіта, реалізуючи ідеї безперервного навчання, 
використовуючи потенціал комп’ютерних і телекомуні-
каційних інформаційних технологій для дистанційного 

навчання – онлайн-семінарів. Кафедра оториноларинго-
логії ОНМедУ підготувала базу для інтернет-семінарів з 
лікарями-інтернами та курсантами, підшефних регіонів. 
Однак, при створенні цієї бази, зустрілися з труднощами, 
які вимагали деяких спеціальних знань.

основна частина. Вебінар (webinar, інтернет-семі-
нар, вебінар) – форма проведення інтерактивних на-
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вчальних занять через мережу Інтернет з використанням 
спеціального програмного забезпечення. Вебінари – це в 
першу чергу інтерактивні освітні технології. Учасники та-
кого семінару можуть не тільки слухати і дивитися те, що 
розповідає викладач, а й можуть задавати питання, як в 
письмовій, так і в усній формі. Викладач має можливість 
демонструвати матеріали (слайди, сайти, текстові доку-
менти, робочий стіл свого комп’ютера). У деяких випад-
ках взаємодія викладача зі слухачами може бути обмежена 
текстовим чатом. 

Для проведення успішного і інформативного вебінару 
у учасників має бути наступне технічне забезпечення:

1. Мікрофон. Можна використовувати, зовнішній 
мікро фон типу петлиця. Добре себе зарекомендували 
мікро фони серії Panasonic RP–VC, Genius "MIC–01C".

2. Навушники. Застосовують навушники різних типів. 
Навушники від плеєра малого розміру забезпечують хо-
рошу якість звуку і не видни учасникам семінару. Можна 
застосовувати комбіновані гарнітури (навушники + мікро-
фон), наприклад, фірми Genius, що забезпечують належну 
якість трансляції аудіо сигналу.

3. Веб-камера. Рекомендуем не використовувати вбудо-
вані в ноутбук відео-камери, навіть при їх високої розділь-
ної здатності, а використовувати тільки зовнішні камери. 
Добре себе зарекомендували камери Logitech QuickCam Pro 
9000 і А4Tech, Logitech QuickCam Sphere AF. По мірі на-
копичення досвіду використання вебкамер, слід виробити 
рекомендації і вийти разом на перелік найбільш надійних.

4. Комп’ютер. Стабільна робота Scype забезпечується 
параметрами:

Skype для ро-
бочого столу  
Windows

Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 (підтримуються 32- і 64-розрядні версії) *, 
Windows Vista, Windows XP з пакетом оновлень 3 (SP3, тільки 32-розрядні (x86)

Версія при застосуванні Windows 7 з пакетом оновлень 1 (SP1), поновіть Internet Explorer до версії 
11. для системи Windows XP з пакетом оновлень 3 (SP3), необхідний браузер Internet Explorer 8 
або новіша версія.

Процесор Не менш 1 ГГц
Оперативна пам’ять Мінімум 512 МБ
Додаткове ПО DirectX версії 9.0 або вище
Екран монітора від 14 "5.

5. Підключення до Інтернету При використанні тільки 
аудіо сигналу, необхідний стабільний безлімітний Інтернет 
зі швидкістю не менше 1МбА, якщо планується застосову-
вати відео, тоді для забезпечення належної якості передачі 
сигналу швидкість повинна бути не менш 2–4 Мбіт /сек., 
Інакше виникають труднощі: запізнюється звук, зображен-
ня, довго вантажаться сторінки і чат. Швидкість підклю-
чення до Інтернету уточнюється за посиланням http://www.
cy-pr.com/speedtest.

6. Програмне забезпечення. Для того, щоб почати пра-
цювати в освітній програмі, яка реалізується в формі вебі-
нару, викладачеві і слухачам необхідно встановити /переві-
рити наявність наступних програм:

1. Для реалізації вебінарів потрібно оновлений інтернет-
браузер Mozilla Firefox або Internet Explorer 8-ої версії.

2. Необхідно також, щоб на комп’ютері була встанов-
лена версія Adobe Flash Player, посилання http://get.adobe.
com/ru/flashplayer/.

3. Програма для он-лайн спілкування і безкоштовних 
дзвінків Skype може бути затребувана в процесі навчання за 
освітніми програмами. Програма Skype для Windows ссил-
ка – http://www.skype.com/intl/ru/get-skype/on-your-computer/
windows/, а для MAC OS – за посиланням http://www.skype.
com/ intl / ru / get-skype / on-yourcomputer / macosx //.

4. Для перегляду файлів у форматі .mm, потрібно прог-
рама FreeMind, за посиланням http://sourceforge.net/projects/
freemind/files/.

Висновки. З огляду на специфіку організації та впро-
вадження дистанційного навчання для медичних фахівців, 
потрібно створення адекватної технологічної бази для 
учасників вебінарів при дистанційному навчанні.
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MOTIVATION OF EDUCATIONAL ACTIVITY IN OTORHINOLARYNGOLOGY

S. M. Pukhlik, O. V. Titarenko
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У статті проведено аналіз засобів мотивації та визначені механізми формування педагогічної діяльності. Розглянуто струк-
туру педагогічної діяльності та проаналізовано її елементи. Запропоновано структуру творчої діяльності з оперативною моти-
вацією в процесі професійної підготовки майбутніх педагогів оториноларингологів.

The article analyzes well-known motivation methods and defines motivation formation mechanisms in the process of pedagogical 
activities. The structure of pedagogical activity was considered. The structure of creative educational activity with efficient motivation 
at the process of training future educators otolaryngologists was proposed.

Вступ. Процес реформування вищої освіти проходить 
недостатньо інтенсивно, незважаючи на те, що в держав-
них стандартах професійної освіти проголошено напрям 
щодо вдосконалення змісту творчої професійної освіти 
та орієнтацію на сучасні високотехнічні й високоінтелек-
туальні технології, які характерні для ХХІ століття. Етап 
післявузівської педагогічної підготовки потребує оновлен-
ня знань молодих викладачів у взаємозв’язку педагогічної, 
лікувальної та дослідницької діяльності, що відповідає ви-
могам вищої медичної школи та запитам сучасної охорони 
здоров’я. Основними проблемами даної групи осіб є труд-
нощі методичного, інформаційного та комунікаційного ха-
рактеру. Методичні труднощі характеризуються складніс-
тю розподілу навчального часу, аргументації необхідності 
вивчення конкретної клінічної теми, виділення ключових 
питань практичного заняття, вміння піднесення інформа-
ції в простому доступному для студентів вигляді. Трудно-
щі інформаційного рівня включають не тільки бар’єри по-
шуку наукової літератури, але й вміння впровадження цих 
даних стосовно оториноларингології. Відсутність навичок 
публічного виступу, участі у наукових дискусіях, аргумен-
тації наукових проблем складають складності комуніка-
ційного характеру.

основна частина. Навчальна діяльність – це спільна 
діяльність студента і педагога, в якій один з її учасників 
набуває досвід, а інші створюють сприятливі умови для 
цього, тобто здійснюють всю суму підготовчих компонен-
тів засвоєння: навчальну мету, навчальні дії, засоби конт-
ролю процесу засвоєння, дії оцінки ступеня засвоєння.

Підхід до підготовки співробітників орієнтований, в 
основному, на самоорганізацію особистості викладача, що 
базується на теоретико-методологічній розробці і реаліза-
ції системи педагогічної підготовки для вдосконалення 
навчання на кафедрі оториноларингології.

Для вирішення поставлених завдань використовують-
ся організаційно-педагогічні заняття щодо формування 
освітньої підготовки молодих викладачів, які включають 
навчально-методичні та комунікаційно-виховні питання, 
які б мотивували до самостійної діяльності. Важливим є 
формування тактичної поведінки майбутніх викладачів як 
наукової еліти, коригування їх інформаційного базису до 
інтеграції наукової та практичної діяльності в педагогіч-
ний процес. Для забезпечення навчального процесу під 

час занять використовується створений на кафедрі комп-
лекс навчально-методичної літератури (методичні реко-
мендації для викладачів, тести різного рівня знань типу 
«Крок-2», карти орієнтовних дій для виконання практич-
них навичок), а також набори інструментарію для ендо-
скопічного дослідження ЛОР органів, ургентних і типових 
маніпуляцій і операцій. Принцип відкритості професійної 
освіти, моделювання та контроль процесу становлення 
викладачів забезпечується можливістю вільного доступу 
молодих колег на лекції завідувача кафедри і досвідчених 
співробітників, а також контрольними відвідуваннями за-
нять, що проводяться початківцями викладачами. Кому-
нікаційний тренінг дозволяє навчити вмінням аргумен-
товано викладати теоретичний матеріал, брати участь в 
дискусіях, налагодити контакт спілкування зі студентами. 
При розподілі тематики практичних занять враховуються 
особли вості професійного орієнтування педагогів (отіа-
трія, фоніатрія, ринологія та ін.) і передбачають глибоке 
використання форм та методів навчання студентів. При-
родним продовженням цього є реалізація та вдосконален-
ня, за допомогою яких викладач досягає професійного 
зростання. Навчання реалізується у взаємодії педагогіч-
ного процесу з активною участю в наукових симпозіумах, 
створенням нових наукових даних, інтеграцією автор-
ських знань в навчальний процес, розробкою сучасного 
методичного забезпечення.

Висновки. Використання різних сполучень форм на-
вчальних підходів впливає на формування особистості 
викладача, його громадянську позицію і морально-етичні 
установки і цінності, які формують професійну компетен-
цію молодих педагогів.
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Стаття присвячена проблемам організації виробничої практики з хірургічної стоматології у контексті кредитно-модульної 
системи навчання. Акцентована важливість даної форми навчальної діяльності у процесі підготовки спеціалістів. Представле-
ний досвід проведення практики на кафедрі хірургічної стоматології. 

This article is devoted to the problems of industrial practice of dental disciplines in the context of credit-module system. Accentuated 
the importance of this form of training activities during training. The present experience of practice in the departments  of oral and 
maxillofacial surgery. 

Вступ. Актуальною проблемою розвитку інформа-
ційно-педагогічних технологій є створення умов для ор-
ганізації навчання та творчої діяльності студентів [1]. 
Основним завданням вищих навчальних закладів є на-
вчити студентів самостійно здобувати знання, володіти 
практичними навичками [2, 3]. Розвиток хірургічної сто-
матології на сьо годнішній день вимагає підвищеного рів-
ня знань студентів стоматологічного факультету. Майбутні 
лікарі повинні засвоїти значний об’єм загальномедичних 
і спеціальних наук. На шляху інтеграції в систему Євро-
пейських медичних вузів для підвищення рівня засвоєння 
предмету та вдосконалення педагогічного процесу, кафед-
ра хірургічної стоматології ІФНМУ пропонує викорис-
товувати в навчальному процесі сучасні технічні засоби,  
новітні комп’ютерні технології, оволодівати практичними 
навичками у спеціальних навчально-практичних центрах. 
Впровадження європейської кредитно-трансферної систе-
ми (ЕСТS) в галузі вищої освіти, в т.ч. і медичної, має на 
меті, в першу чергу, підвищення конкурентоспроможнос-
ті фахівців на ринку праці та підняти стандарти освіти в 
Україні до європейських. Як будь-яке нововведення, впро-
вадження кредитно-модульної системи потребує диферен-
ційованого підходу до реорганізації та реструктуризації 
існуючої системи навчального процесу [1]. Організація 
проходження виробничої лікарської практики здійснюєть-
ся за кредитно-модульною системою відповідно до вимог 
Болонської системи. Згідно з наказом МОЗ України від 
08.07.2010 р. №541 обсяг навчальних годин з виробничої 
лікарської практики з хірургічної стоматології для студен-
тів 4-го курсу складає: кредитів ECTS – 3; кількість годин: 
всього – 90. Виробнича лікарська практика з хірургічної 
стоматології для студентів 4-го курсу триває – 2 тижні в хі-
рургічному відділенні стоматологічної поліклініки. Згідно 
навчального плану виробнича лікарська практика з хірур-
гічної стоматології проводиться в зимовий період. Прак-
тика передбачає самостійне опанування студентами прак-
тичними навичками згідно освітньо-професійної програ-
ми підготовки фахівців (ОПП) та освітньо-кваліфікаційної 
характеристики (ОКХ), яке контролюється керівником – 
викладачем кафедри хірургічної стоматології та керівни-
ками виробничої практики від бази. Поточна навчальна ді-

яльність студентів оцінюється керівниками – викладачами 
практики від вищого навчального закладу. Підсумковий 
модульний контроль з виробничої лікарської практики 
відбувається в останній день практики після її завершен-
ня. Контроль модулів проводиться викладачами кафедри 
у присутності керівника від бази практики. Виробнича 
практика дозволяє закріпити практичні навички, отримані 
у процесі навчання, виробити здатність до прийняття са-
мостійного рішення в питаннях діагностики та лікування, 
освоїти порядок оформлення медичної документації, на-
вчитися правильно поводитися в трудовому колективі та 
приймати колегіальні рішення, оволодіти правилами де-
онтології та медичної етики. Виробнича практика є досить 
важливим етапом пізнавальної діяльності як елемент ма-
теріалізованої дії, критерій істинності знань. Треба також 
наголосити, що підготовка студента під час проходження 
виробничої лікарської практики спрямована на формуван-
ня мотиваційної, когнітивної та операційної складових 
подальшого професійного розвитку. Виходячи з усього 
вищесказаного, переоцінити роль якісної організації ви-
робничої практики на кафедрі хірургічної стоматології, 
як можливості закріплення практичних навичок у реаль-
них професійних умовах, неможливо. Поруч з тим, цілком 
зрозуміла необхідність перебудови системи її проведення 
згідно з засадами Болонської декларації. Мета проведення 
виробничої лікарської практики з хірургічної стоматології  
полягає у закріпленні практичних навичок у межах цілей, 
визначених у освітньо–професійній програмі підготовки 
фахівців за спеціальністю 7.110106 «Стоматологія». 

основна частина. Підготовка спеціалістів стомато-
логічного профілю ведеться за концепцією постійного 
інтегрованого тренінгу за трьома етапами удосконален-
ня рівня майстерності на етапі додипломного навчання. 
Перший етап передбачає оволодіння практичними нави-
ками та уміннями і тестування рівня їхнього засвоєння на 
практичних заняттях. На кафедрі хірургічної стоматоло-
гії успішно працюють три навчально-практичних центра 
«Стоматологія». В навчально-практичному центрі «Сто-
матологія» №1 (відповідальний к.мед.н. ас. Пантус А.В.) 
проводиться розробка та втілення в практику імітаційних 
комп’ютерних систем та систем швидкого протатипуван-
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ня. У навчально-практичному центрі «Стоматологія» №2 
(відповідальна доц. Деркач Л.З.) удосконалюється засвоєн-
ня практичних навиків по наданню першої допомоги при 
невідкладних станах. В навчально-практичному цент рі 
«Стоматологія» №3 (відповідальний доц. Пермінов О.Б.) 
закріплюється методика проведення анестезій та вида-
лення зубів. На кафедрі   для забезпечення самостійного 
тренінгу практичних навичок створено банк методичного 
забезпечення за рахунок обладнання фантомами, муляжа-
ми і тренажерами, що готує студентів до наступної роботи 
в клініці. Важливе місце на цьому етапі підготовки спеці-
алістів займає надання студенту можливостей отримувати 
новітню науково-практичну інформацію через постійно 
зростаючий бібліотечний фонд, новітні періодичні ви-
дання, електронний ресурс, впровадження навчальних та 
контролюючих комп’ютерних програм. Другий етап, про 
який піде мова, виробнича практика, при організації якої 
оцінюється початковий рівень умінь та навичок, ставиться 
завдання їх закріплення і розвитку, а наприкінці кінцевий 
контроль ступеня оволодіння, який відіграє вирішальну 
роль для третього етапу – інтеграції знань, умінь та на-
вичок, самостійного поглибленого обстеження, лікування 
хворих та безпосередньої підготовки до державної атес-
тації. Програмою практики передбачено засвоєння сту-
дентом певного переліку навичок, умінь, знань, яке стає 
можливим за рахунок надання індивідуального робочого 
місця, забезпечення тематичними хворими, обладнанням, 
інструментарієм та матеріалами. Вихідний рівень підго-
товки студентів дозволяє вести прийом самостійно, але за 
допомогою безпосереднього керівника – лікаря-спеціаліста 
вищої або першої категорії. Викладач кафедри здійснює 
загальне керівництво, відповідає за взаємодію з органами 
практичної охорони здоров’я, проводить консультаційно-
роз’яснювальну роботу серед лікарів-кураторів і студентів, 
здійснює контроль та підбиття підсумків. Стосовно мето-
дологічного обгрунтування виробничої практики зі спеці-
альності, нами означено три основні напрямки навчання: 
по-перше, формування клінічного мислення, по-друге, 
відпрацювання клінічних навичок, по-третє, засвоєння 
культури спілкування із хворим. Виходячи з вищезазначе-
них умов, основний час практики (80 %) відводиться для 
роботи в клініці. Найкраще виконанню завдання розвитку 
клінічного мислення у майбутніх лікарів відповідає клініч-
ний розбір і оформлення історії хвороби у щоденнику. За 
кожним студентом закріплюється до 30 пацієнтів з різною 
стоматологічною патологією. Разом з лікарем-куратором 
студент проводить первинне обстеження, визначає по-
передній діагноз, розбирає можливі варіанти лікування 
і вибирає найбільш прийнятний. Наступний рівень ово-
лодіння спеціальністю – відпрацювання мануальних дій. 
Навчання здійснюється за переліком практичних навичок, 
обов’язкових для засвоєння, що переважно є клінічними 
маніпуляціями. Основні конкретні цілі, яких повинен до-
сягти студент: вміти зібрати та проаналізувати скарги хво-
рого та анамнез; провести обстеження хворого; описати 
рентгенограму зубів та кісток щелепно-лицевої ділянки; 
поставити попередній діагноз; проверти диференційну 
діагностику; призначити додаткові методи обстеження; 
направити хворого на консультацію лікарів з інших спе-
ціальностей; поставити заключний діагноз; оформити 

амбулаторну карту хворого, листок непрацездатності, до-
відку про стан здоров’я хворого, виписку із амбулаторної 
карти; призначити лікування. Нарешті, важливою скла-
довою професійного навчання, якій необхідно приділяти 
увагу під час проходження практики, є формування люд-
ських якостей відповідно до фаху лікаря, а саме здатності 
контролювати себе, володіти емоціями, гальмувати свої 
афективні реакції, адекватно поводити себе в ситуаціях 
стресу. Досвід свідчить, що найбільш успішною формою 
виховної роботи зі студентами є співбесіди з питань лі-
карської етики та деонтології, ілюстровані конкретними 
клінічними прикладами. Поточний контроль здійснюється 
відповідно до конкретних цілей на модулі. Одним із ви-
дів діяльності студентів та контролю його з боку керівни-
ка практики є ведення щоденника виробничої практики. 
Щоденник є основним документом на період виробничої 
практики, включаючи її захист. Студенти зобов’язані за 
період практики кожен день записувати в щоденник все, 
що зроблено за добу. Після завершення модулю студент 
заповнює підсумковий звіт про виконану роботу. Після за-
кінчення виробничої практики, складання цифрового та 
текстового звітів студенту видається характеристика та 
рецензія на щоденник підписані безпосереднім керівни-
ком виробничої практики та головним лікарем. До захисту 
підсумкового модульного контролю допускається студент, 
який на 100%  виконав необхідну кількість практичних на-
вичок, виклав їх у письмовій формі та надав обґрунтовані 
відповіді на запитання щодо змісту щоденника, виконав 
запропонований обсяг санітарно-просвітницької роботи 
та в результаті отримав 120 максимальних балів. 

Висновок. Таким чином, розроблені державні стан-
дарти вищої стоматологічної освіти рівня «спеціаліст», 
відповідно до сучасних вимог, зорієнтовані не на зміс-
товні, тимчасові і організаційні параметри навчального 
процесу, а, насамперед, на компетенцію, тобто готовність 
і здатність випускників стоматологічних факультетів ви-
щих навчальних закладів країни після одержання диплому 
виконувати професійну діяльність. Саме на таких методо-
логічних принципах і професійно-діяльнісному підході до 
цільової спрямованості навчального процесу орієнтована 
лікарська виробнича практика для студентів-стоматологів. 
Адаптація теперішньої системи організації виробничої 
практики в контексті кредитно-модульної системи потре-
бує поєднання самостійної теоретичної підготовки з від-
працюванням практичних навичок під контролем викла-
дача та лікаря-куратора. 
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RELEVANCE OF TEACHING ADVERSE REACTIONS AS A RESULT OF ANTI-TB DRUGS

O. M. Raznatovskнa, R. M. Shevchenko, I. М. Bіlay
Zaporizhzhia State Medical University

Лікування хіміорезистентного туберкульозу потребує застосування тривалої інтенсивної хіміотерапії з використан-
ням протитуберкульозних препаратів ІІ ряду, які суттєво обмежують можливості протитуберкульозної хіміотерапії і зни-
жують ефективність лікування цих хворих. Викладання даної проблеми студентам вищим навчальним медичним закла-
дам допоможе сформувати у майбутніх лікарів настороженість у виборі тактики ведення хворих на хіміорезистентний 
туберкульоз.

Treatment of drug-resistant TB requires prolonged intensive chemotherapy with the use of anti-TB drugs II series, which significantly 
limit the ability of anti-TB treatment and reduce the effectiveness of the treatment of these patients. Teaching students to this problem 
of higher education medical institutions will form in the future doctors caution in choosing the tactics of patients with drug-resistant 
tuberculosis.

Вступ. Однією із причин неефективного лікування 
хворих на хіміорезистентний туберкульоз (ХРТБ) є відмо-
ва хворих від продовження лікування внаслідок розвитку 
небажаних побічних реакцій (ПР) внаслідок дії протиту-
беркульозних препаратів (ПТП) [1, 2]. Самі хворі найчасті-
ше мають низький соціальний рівень і нестійку установку 
на продовження лікування,що дозволяє говорити про роль 
ПР у формуванні туберкульозу із множинною лікарською 
стійкістю мікобактерій туберкульозу (МБТ) [1]. 

основна частина. У відповідності до прийнятого 
Всесвітньою організацією охорони здоров’я визначення, 
до побічних реакцій відносять: «будь-яку реакцію на лі-
карський засіб, шкідливу або не бажану для організму, яка 
виникає при використанні його для лікування, діагности-
ки або профілактики захворювання» [2].

Зростання питомої ваги деструктивних форм тубер-
кульозу легень з резистентністю МБТ потребує викорис-
тання тривалої інтенсивної хіміотерапії з використанням 
ПТП ІІ ряду, що не рідко призводить до виникнення різно-
го ступеня тяжкості ПР [3], які суттєво обмежують мож-
ливості протитуберкульозної поліхіміотерапії і знижують 
ефективність лікування хворих на ХРТБ. На сьогодні час-
тота ПР внаслідок дії ПТП коливається у межах 5–85 % та 
має тенденцію до підвищення [4]. 

Групами ризику розвитку ПР внаслідок дії ПТП [5] є: 
хворі з розповсюдженими, полідеструктивними, гостро-
прогресуючими формами туберкульозу (захворювання 
часто супроводжується розвитком гіпоксії, вираженого 
інтоксикаційного синдрому); хворі на первинний і дисе-
мінований туберкульоз (розвиток побічних реакцій може 
бути обумовлений бактеріємією і гіперергічним станом 
організму, які сприяють розвитку параспецифічних ура-
жень і гематогенному поширенню туберкульозу); пацієн-
ти літнього і старечого віку внаслідок зниження обмінних 
процесів; хворі на хронічний алкоголізм та ін.

При туберкульозі можуть виникати всі визначені на 
сьогодні класифікацією ПР: алергічні, токсичні, токсико-
алергічні [3, 5].

Розвиток алергічних ПР відбувається на ранніх етапах 
протягом перших 1–3 місяців від початку лікування, що 
обумовлено: механізмом самої алергії як реакції негайно-
го типу, особливостями запальної реакції при туберкульо-

зі, що супроводжується сенсибілізацією і підвищує ризик 
розвитку алергічних ПР. На початку лікування хворий 
адаптується до терапевтичного режиму, що створює спри-
ятливий фон для розвитку алергічних ПР, призводячи до 
алергізації пацієнтів. Клінічні прояви алергічних побіч-
них реакцій внаслідок дії ПТП однотипові незалежно від 
хімічної природи препаратів.

До груп ризику серед осіб з попередньою алергізацією 
відносяться: пацієнти з хронічним туберкульозом легень, 
в яких на фоні дисбалансу імунних реакцій, підвищується 
ризик розвитку алергічних ПР, особливо на фоні нерегу-
лярного прийому ПТП, що сприяє сенсибілізації організ-
му і появі антитіл до ПТП та ін. [5].

На відміну від медикаментозної алергії, у процесі 
формування псевдоалергічних реакцій внаслідок дії ПТП 
відсутній період сенсибілізації. Тому, такі реакції можуть 
розвиватися у пацієнтів, що не мали раніше контакту з да-
ним препаратом.

Токсичні ПР внаслідок дії ПТП виникають після 2–3 мі-
сяців лікування, оскільки для їх появи необхідний «ефект на-
громадження». Для розвитку таких реакцій важливе значен-
ня має: доза і тривалість приймання ПТП; лікарська форма; 
характер розподілу препарату в організмі, метаболізм, особ-
ливості біотрансформації, інактивації і екскреції; взаємо-
дія з іншими ПТП; функціональний стан органів і систем. 

Токсичні ПР внаслідок дії ПТП органоспецифічні. 
Клінічні прояви значно залежать від дози препарату та 
початкового функціонального стану органів і систем, які 
відповідають за їх метаболізм [4].

При розвитку в організмі алергічної реакції збільшу-
ється субтоксичний і токсичний вплив препарату. Токсич-
ні ПР з боку паренхіматозних органів важко відрізнити від 
самостійних захворювань цих органів. Деякі ускладнення 
проявляються через роки після приймання ліків. Токсичні 
ПР внаслідок дії ПТП відрізняються різноманітністю і по-
ліморфізмом. Ці реакції можуть бути дуже різноманітними 
за рахунок комбінації з алергічними проявами і порушен-
нями, які пов’язані з фармакологічними властивостями 
препаратів. Токсичні ПР найчастіше набувають затяжний 
перебіг і важко піддаються коригуючій терапії [3, 5].

Висновки. Таким чином, на сьогодні частота ПР вна-
слідок дії ПТП розвивається до 85 % хворих на ХРТБ та 
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має тенденцію до підвищення. Розвиток ПР внаслідок 
дії ПТП значно погіршує переносимість специфічної по-
ліхіміотерапії, що знижує прихильність до лікування та, 
як наслідок, стає причиною зниження ефективності анти-
мікобактеріальної терапії у хворих на ХРТБ. Тому, розви-
ток небажаних реакцій внаслідок дії ПТП є актуальним 
питанням у фтизіатрії, а викладання даної проблеми сту-
дентам вищим навчальним медичним закладам допоможе 
сформувати у майбутніх лікарів настороженість у виборі 
тактики ведення хворих на ХРТБ.
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У статті розглянуто специфіку, види, нарями, форми представлення й особливості організації самостійної навчально-
пізнавальної роботи студентів-медиків у Вищих державних навчальних закладах України з урахуванням сучасних інновацій-
них технологій навчання і роль викладача в її організації та модернізації.

The article discusses the specific types, directions, and features the presentation of independent teaching and learning of medical 
students in higher educational institutions of Ukraine government on the basis of modern innovative technology training and the role of 
the teacher in their organization and modernization.

Вступ. У сучасних умовах реформування вищої осві-
ти особливо гостро стоїть проблема реконструювання ор-
ганізації самостійної роботи студентів, пошук шляхів її 
оптимізації та вироблення сучасних інноваційних форм 
контролю. Відповідно до положення «Про організацію 
освітнього процесу» самостійна навчально-пізнавальна 
робота студентів (СНПРС) є основним засобом різнома-
нітних видів індивідуальної й колективної діяльності сту-
дентів, які здійснюються ними на навчальних заняттях або 
в позааудиторний час за завданнями викладача, під його 
керівництвом, але без його безпосередньої участі.

Умови на ринку праці та особливості працевлашту-
вання (державний розподіл) сьогодні диктують нові вимо-
ги до професійної компетентності лікарів. Це обумовлює 
розробку якісно нових форм та методів вищої освіти, що 
спрямовані на розширення самоосвіти.

Згідно нового закону «Про вищу освіту» самостійно 
студенти мають опанувати 60–70 % навчального програм-
ного матеріалу з кожної дисципліни. Це необхідно для фор-
мування клінічного мислення майбутнього лікаря, розши-
рення його світогляду та набуття спеціалізованих навичок.

основна частина. Специфіка та складність дисциплі-
ни визначають її місце у самостійній роботі кафедри. На її 
виконання у позааудиторний час, відводиться 3–4 години 
на день, з урахуванням вихідних. Щоб не перевантажува-
ти студентів самостійною роботою, нормуванням її мають 
займатися деканати, кафедри й методичні комісії факуль-
тетів, а також долучатися студенти.

Самостінайна робота студентів (СРС) різноманітна як 
за характером керівництва так і за рівнями обов’язковості, 
видами діяльності, проявами творчості та мотивації.

Для успішного виконання студентом самостійної ро-
боти викладач з урахуванням рівня його успішності та 
індивідуальних здібностей обирає певний тип її організа-
ції, де кожне завдання, що ставиться перед студентом має 
чітку мету, порядок, прийоми та засоби його виконання. 
Основне завдання викладача при цьому полягає у розви-
тку творчих здібностей, ініціативи, неординарного мис-
лення та самостійності майбутнього спеціаліста, що стає 
можливим при зведенні до мінімуму шаблонності завдань, 
які подаються студенту для виконання.

У самостійній діяльності всі джерела інформації 
для студента можна поділити на первинні та вторинні. 
До первинних відносяться книги, документи, періодичні 
видання, спеціалізовані видання, дисертації, рукописи, 
архівні документи, до вторинних – довідкова література, 
каталоги, картотеки, бібіліографічні видання. Але все ж 
таки найважливішим джерелом масової науково-технічної 
інформації є книга. Тому кожен студент повинен вміти са-
мостійно опрацьовувати її. Викладач пропонує студентам 
різноманітні методи самостійної роботи з книгою для ово-
лодіння навчальним матеріалом: складання плану прочи-
таного, тез, конспектування, анотації, цитування, реферу-
вання, нотування незрозумілих слів або словосполучень. 
Цільову спрямованість читання студента визначає тема 
його творчого пошуку і передусім він має знайти ту літе-
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ратуру, яка сприятиме поглибленню знань та удосконалю-
ватиме процес навчання.

Але на сучасному етапі книгу стали заміняти інші 
джерела інформації, такі як «інформаційно-комунікативні 
технології» (ІКТ) – це система сукупності методів засво-
єння знань і способів діяльності на основі взаємодії ви-
кладача, студента та засобів інформаційних технологій, 
спрямованих на досягнення результату навчального про-
цесу, що сприяє розширенню дидактичних можливостей 
в організації самостійної роботи студентів. А сучасний 
студент – це «мешканець» Інтернету, віртуальних та со-
ціальних мереж. Так, на базі БДМУ, для покращання за-
своєння матеріалу, створені дистанційні методичні комп-
лекси навчальних дисциплін, які подаються студентам у 
формі Інтернет-сторінки у віртуальній бібліотеці ВНЗ або 
на сайті відповідної кафедри MOODLE. ІКТ забезпечують 
гнучкість навчального процесу, поєднують різні методики 
навчання студентів, варіюють складність та об’єм завдань, 
темп їх виконання, активізують навчально-пізнавальну ді-
яльність студентів, посилюють мотивацію та інтерес у на-
вчанні за рахунок можливої індивідуалізації навчання.

Ефективність самостійної роботи оцінюється згідно 
контролю за СРС. Він сприяє активізації роботи студента, 
підвищує його зацікавленість до навчального процесу. Ме-
тою контролю є одержання постійної інформації про те, як 
студенти засвоюють матеріал на всіх етапах навчального 
процессу, тобто це є засіб отримання зворотньої інформа-
ції від студента до викладача.

Контроль за СРС виконує 2 основні функції – це ко-
регуюча (своєчасне виявлення помилок) і стимулююча 
(своєрідний поштовх до діяльності). Зважаючи на функ-
ції можна виділити основні види контролю – це контроль 
за результатами (передбачає вчасне подання конкретного 
результату при повній свободі студентів у здійсненні на-
вчального процесу) та контроль за процесом (цілковитий 
контроль за перебігом процесу навчання студентів з мо-
менту отримання завдання до його реалізації).

До ефективних форм контролю за СРС можна відне-
сти наступне:

а) індивідуальна співбесіда – це така форма контролю, 
при якій викладач згідно тем методичних вказівок, які не 
висвітлюються під час лекцій та практичних занять визна-
чає літературу для ознайомлення й дає конкретне завдання 
студенту, що відстає у навчанні;

б) рефлексивний контроль – це така форма контролю, 
при якій студент та викладач обмінюються своїми думка-
ми у рівноправній дискусії;

в) письмові завдання, контрольні роботи, при яких 
студент зобов’язаний самостійно опрацьовувати всі теми, 
які він пропустив (лекції, практичні, семінарські);

г) ділова гра, при якій студент може виступати екс-
пертом з тієї чи іншої проблеми заздалегідь самостійно 
опрацювавши додаткові матеріали;

д) реферативний контроль, при якій викладач виявляє 
рівень знань студента з певної теми при зверненні остан-
нього з різними запитаннями;

е) колоквіум, при якій викладач надає студентам пе-
релік тем, які необхідно винести на обговорення, список 
спеціальної літератури та, зокрема, проводить консульта-
ції, спрямовуючи пізнавальну діяльність студентів на ви-
явлення знань.

Зазначимо, що обов’язковою умовою для підвищення 
дієвості та ефективності форми контролю за СРС при її 
виборі є врахування курсу навчання, предмету викладання 
та індивідуальних здібностей студента.

Загально відомо, що без раціональної організації са-
мостійної роботи студентів з використанням інноваційних 
технологій, неможлива підготовка висококваліфікованих 
фахівців, конкурентоспроможних на ринку праці, які будуть 
відповідальними та компетентними у своїй спеціальності.

Висновки. Щоб підвищити ефективність самостійної 
роботи студентів-медиків, необхідно постійно вдоскона-
лювати методи та форми її організації й контролю. Залу-
чати всі сучасні технічні, науково-методичні технології 
таким чином, щоб вони, при підготовці майбутніх лікарів, 
сприяли розвитку у них творчого підходу до навчання та 
здобуття практичних навиків та вмінь, вирішувати отри-
мані завдання.

література
1. Закон України «Про вищу освіту»//Освіта. – 2014. – 

1 липня.
2. Закон України про вищу освіту : наук.-практ. ко-

мент. / М-во освіти і науки України; за заг. ред. В. Г. Кре-
меня. − К. : СДМ-Студіо, 2002. − 328 с.

3. Положення про організацію навчального процесу у ви-
щих навчальних закладах України від 02.06.93 №161// Збір-
ник нормативних актів України щодо організації навчально-
виховного процесу у вищому навчальному закладі. 

4. Алексюк А. М. Педагогіка вищої освіти України: 
історія, теорія : підручник / А. М. Алексюк. − К. : Либідь, 
1998. − 558 с.

5. Кундрянт З.Н. Система освіти в Україні // Педагогі-
ка. Навч. Посібник. – Одесса: ПДПУ, 2001. – С. 55–56.

6 Кочина Л. Організація та зміст самостійної роботи 
студентів / Л. Кочина, І. Сіданіч // Початкова освіта. – 
2009. – № 11. – С. 20–22. 

7 Організація самостійної роботи студентів з педаго-
гіки : навч. посіб. / під ред. В. І. Євдокимова. – Х. : ХДПУ, 
2000. – 160 с. 

8 Солдатенко М. М. Самостійна пізнавальна діяль-
ність у контексті Болонського процесу / М. М. Солдатен-
ко // Рідна шк. – 2005. – № 1. – С. 3. 

9. Шимко І. Проблеми організації самостійної роботи 
у вищій школі / І. Шимко // Рідна шк. – 2005. – № 8. – 
С. 34–35.



259

«ФармаЦеВтичні аспекти Фітотерапії» як дисЦипліна За Вибором для студентіВ 
ФармаЦеВтичноГо Факультету

О. В. Рибак, Н. В. Шаповалова
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Згідно нового навчального плану додипломної підго-
товки фахівців за спеціальністю «Фармація» серед курсів 
за вибором на ІІІ курсі запроваджено дисципліну «Фарма-
цевтичні аспекти фітотерапії», на вивчення якої виділено 
2,5 кредити ECTS (75 годин), з яких 20 годин практичних 
занять і 55 годин самостійної роботи. Вивчення цього кур-
су проводиться протягом 6 семестру і завершується залі-
ком як формою підсумкового контролю.

Метою вивчення дисципліни «Фармацевтичні аспекти 
фітотерапії» (курс за вибором) є формування у студентів 
цілісного уявлення про можливості, форми і методи фіто-
терапії у фармації, розуміння її місця і ролі в комплексно-
му лікуванні, реабілітації та профілактиці. Після вивчення 
дисципліни студенти повинні вміти аналізувати біологічно 
активні речовини лікарських рослин в аспекті їх фітотера-
певтичного ефекту; володіти методикою і технікою виго-

товлення лікарських форм з рослинної сировини (настоїв, 
відварів, напарів, мацератів, настойок, екстрактів тощо); 
підбирати і вміти обгрунтовувати склад зборів і чаїв для 
виготовлення лікарських форм з визначенням дози фітоза-
собів як для дорослих, так і в педіатричній та геріатричній 
практиці із врахуванням основних технологічних вимог; 
використовувати основні правила розробки алгоритму фі-
тотерапії.

Таким чином, підчас вивчення дисципліни «Фарма-
цевтичні аспекти фітотерапії» студенти не тільки набува-
ють відповідних знань про значення і місце фітотерапії у 
фармації, а й набувають спеціальних практичних навичок 
зі складання прописів зборів, розробки складу та виготов-
лення фітотерапевтичних лікарських форм, оптимальних 
при певному захворюванні, засвоєння питань застосуван-
ня лікарської рослинної сировини і фітозасобів.

роль електронноГо наВчальноГо контенту у століття мобільниХ теХнолоГіЙ

О. А. Рижов, Н. А. Іванькова
Запорізький державний медичний університет

Вступ. Концепція інформатизації навчального про-
цесу в вищих медичних навчальних закладах переважно 
орієнтована на створення єдиного медичного освітнього 
простору та тестовий контроль знань в комп’ютерних кла-
сах. Стрімкий розвиток Інтернет та широке використання 
мобільних пристроїв (планшети, смартфони, нетбуки та 
ін.) студентами сформувало нову реальність – відкритість 
інформаційних ресурсів та доступ до них у будь який час. 
Проте, система медичної освіти досі не готова до вико-
ристання нових можливостей у навчальному процесі. А 
саме, широкого використання інтерактивних технологій 
комп’ютерного навчання (ІТКН) при самостійній роботі 
студентів.

основна частина. Доки на Україні серед викладачів 
вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів 
(ВМ(Ф)НЗ) проводилась полеміка про можливості широ-
кого використання інтерактивних комп’ютерних навчаль-
них курсів в системі медичної освіти, Європейські медич-
ні школи активно впроваджують в навчальний процес ці 
системи. Про це свідчить тематика докладів щорічної кон-
ференції AMЕЕ. Ми вважаємо за необхідне використання 
доступних мобільних пристроїв студентів для реалізації 
концепції персоніфікованого навчання. 

Аналіз змісту електронного контенту ВМНЗ України 
свідчить про те, що навчальний контент зазвичай представ-
лений електронними виданнями літератури, які розміщені 
на серверах бібліотеки університету або у е-репозитаріях. 
Використання таких електронних видань при організації 
самостійної роботи студентів змінює лише форму та но-
сій цього видання. В такому разі ми не використовуємо 
широких можливостей інтерактивної взаємодії студента 
з комп’ютерним навчальним курсом, що дозволяє здій-
снювати рефлексію процесу навчання, вносити емоційні 
та ігрові елементи. Не слід забувати, що при такому під-

ході до навчання, студент не тільки активно сприймає 
навчальну інформацію, але й одержує практичні та інте-
лектуальні навички майбутнього лікаря. Тому ми вважа-
ємо, що основ ним вектором діяльності в сфері розробки 
навчально-методичних матеріалів має бути створення 
інтерактивних навчальних курсів. Найбільш ефективно, 
на наш погляд, використовувати таку форму самостійної 
роботи при вивченні навчальних дисциплін, де відсоток 
самостійної роботи по відношенню до всього загального 
обсягу навчального часу складає 30–60 % і вище. 

Для успішного впровадження дистанційної форми са-
мостійної роботи студентів на базі ІКНК, призначених для 
мобільних пристроїв, необхідна наявність двох основних 
складових: а) технологічної інфраструктури; б) системи 
розробки та використання комп’ютерних курсів. Техноло-
гічна інфраструктура ВМНЗ, яка розроблялася відповідно 
до концепції єдиного інформаційного простору медичного 
університету, відповідає вимогам використання мобільних 
пристроїв студентами при навчанні. Тому можемо вважа-
ти, що технологічна інфраструктура ВМНЗ в цілому гото-
ва до впровадження такої форми роботи.

Стандартизація та впровадження в навчальний процес 
ІКНК в систему медичного навчання потребує розробки 
організаційних засад та рекомендацій на рівні кафедр та 
ЦМР університету. Функції на рівні кафедри: підбір на-
вчального контенту, розробка, дизайн курсів засобами 
інструментальних систем (RATOS, Moodle, Prometheus, 
OpenLabyrinth та інші) та моніторинг самостійної роботи 
студентів засобами LMS. Завдання ЦМР – розробка кри-
теріїв відповідності цілям, завданням та змісту навчально-
го курсу, ергономічним вимогам, доступності в єдиному 
інформаційному просторі університеті (орієнтованість на 
більш розповсюджені мобільні пристрої та їх стандартне 
програмне забезпечення).
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Висновок. Широке використання мобільних техно-
логій створює умови для персоніфікованого навчання 
студентів засобами інтерактивних навчальних систем. 
Важливим завданням кафедр в теперішній час є впро-

вадження системи розробки та супроводу електронно-
го навчального контенту, призначеного для самостійної 
роботи студентів в системі медичної та фармацевтичної 
освіти.

методика Викладання біолоГії як наВчальна дисЦипліна та педаГоГічна 
теХнолоГія В умоВаХ реФормуВання наЦіональної осВіти

О. Ю. Ружицька, І. Б. Привроцька, О. Б. Фурка
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»

Вступ. Дисципліна “Методика викладання біології” 
формувалась на основі педагогіки та розділів біології 
та виділилась в окрему науку, яка розглядає раціональні 
способи та засоби керування процесом навчання, а також 
виховання, в результаті чого йде оволодіння свідомими і 
міцними знаннями, необхідними для освіченої людини 
взагалі, а також вмінням застосовувати ці знання на прак-
тиці. Предмет “Методика викладання біології” є складо-
вою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-
кваліфікаційного рівня “бакалавр” за напрямом підготовки 
“Біологія” та базовою для викладання таких спеціальних 
дисциплін, як “Ботаніка”, “Зоологія”, “Анатомія людини”, 
“Генетика”, “Основи екології”, “Теорія еволюції” та ін.

основна частина. Навчальна дисципліна “Методика 
викладання біології” включає 2,5 кредити (90 годин), які 
структуровані в один модуль і включають 16 годин лек-
цій, 18 годин практичних занять та 56 годин самостійної 
роботи студента.

При вивченні предмету особливий акцент ставиться 
на методологічні засади та структуру методики викладан-
ня біології, зв’язок з іншими науками, інформатизацію 
навчального процесу, засоби та організаційні форми на-
вчання, спрямовані на активізацію пізнавальної діяльності 
студентів, а також на гуманізацію та стандартизацію біо-
логічної освіти.

Мета навчальної дисципліни “Методика викладання 
біології” випливає із цілей освітньої-професійної програ-
ми підготовки випускників вищого медичного навчаль-

ного закладу та визначається змістом системних знань і 
умінь студента формувати методики викладання природ-
ничих дисциплін.

В процесі вивчення дисципліни студент знайомить-
ся із завданнями та принципами організації біологічної 
освіти на сучасному етапі розвитку навчальних закла-
дів, із змістом чинних навчальних програм, підручників 
і навчально-методичних посібників з біології, а також із 
методами біологічних і педагогічних досліджень.

Результатом оволодіння методикою викладання біоло-
гії є здатність студентами конструювати зміст навчального 
матеріалу відповідно до цілей біологічної освіти, добирати 
оптимальні методи та засоби навчання,  моделювати різно-
манітні види навчальних занять (уроки різних типів, лабо-
раторні та практичні роботи, лекції, семінари, дидактичні 
ігри, екскурсії тощо) та самостійну роботу, створювати та 
раціонально використовувати навчально-матеріальну базу 
кабінету біології, навчального біологічного музею, куточ-
ку живої природи, навчально-дослідної земельної ділянки 
та довкілля. 

Висновок. Отже, завданнями навчальної дисципліни 
“Методика викладання біології” є трактувати основні цілі 
шкільної біологічної освіти, визначити закономірності за-
своєння навчального матеріалу з курсу біології, засвоєння 
основних методів, засобів та організаційних форм навчан-
ня біології, засвоєння особливостей викладання біології в 
інших навчальних закладах системи загальної середньої 
освіти.

УДК 617.7:378.147
проВедення контролю Знань студентіВ іЗ дисЦипліни «оФтальмолоГія» 

В. В. Ряднова, Л. К. Воскресенська
Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»

KNOwLEDGE OF CONTROL OF STUDENTS DISCIPLINE «OPHTHALMOLOGY»

V. V. Ryadnova, L. K. Voskresenskaya 
Higher State Educational Institution of Ukraine «Ukrainian Medical Stomatological Academy»

Метою контролю і оцінювання знань студентів є перевірка низки параметрів знань та умінь, серед яких важливими є такі, як 
повнота, структурність, інтегрованість, рівень засвоєння. Ці параметри перевіряються на різних етапах навчання, їм відповідають 
різні види контролю: попередній, поточний, тематичний та підсумковий. Виходячи з цього, застосовуються засоби діагностики 
рівня підготовки студентів: комп’ютерні тести, розв’язування ситуаційних задач, трактування та оцінка їх результатів, аналіз і 
оцінка результатів інструментальних досліджень і параметрів, що характеризують функції органа зору, контроль практичних 
навичок. Засвоєння вивчення дисципліни контролюється також обов’язковою підготовкою студентами історії хвороби, яка відо-
бражає послідовну роботу лікаря. Окремими ланками цієї роботи є відтворення клінічної картини захворювання, що визначає 
діагноз; перелік необхідних та додаткових обстежень хворого, призначення лікування з використанням новітніх технологій.
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The purpose of monitoring and evaluation of student learning is to check the number of parameters of knowledge and skills, among 
which are important such as obesity, structure, integration, assimilation level. These parameters are checked at various stages of training, 
they correspond to different types of control: the previous, current, topical and final. Accordingly, the applied diagnostic tools of training 
students: computer tests, solving situation tasks, interpretation and evaluation of results, analysis and evaluation of instrumental studies 
and the parameters that characterize the function of body control skills. The acquisition of the discipline is controlled as a compulsory 
training students of history, which reflects the consistent work of a doctor. Certain links in this work is a reproduction of clinical disease, 
determining a diagnosis; list of required inspections and additional patient appointment of treatment using the latest technology

Вступ. Новий Закон України «Про Вищу освіту» 
поставив перед кафедральними колективами завдання 
сформувати у студентів в рамках вивчення дисципліни 
ряд професійних і загальнокультурних компетенцій, які 
визначаються отриманими за час навчання знаннями, 
вміннями і навичками, а також особистісними якостями, 
які дозволять стати їм успішними в своїй професійній ді-
яльності. Контроль аудиторної роботи студентів є одним 
з провідних засобів управління навчально-виховним про-
цесом в академії в цілому. Він повинен лежати в основі 
об’єктивного і систематичного аналізу результатів і ходу 
засвоєння студентами навчального матеріалу відповідно 
до вимог, сприяти підвищенню рівня викладання і поліп-
шенню організації навчальних занять. Основною метою є 
підвищення якості навчального процесу на кафедрі отори-
ноларингології з офтальмологією по засвоєнню дисциплі-
ни «Офтальмологія». 

Стратегічною метою використання бально-рейтин-
гової системи оцінки знань студентів на кафедрі ми ба-
чимо підвищення якості вищої професійної освіти, що 
забезпечується розвитком мотиваційно-пізнавального 
компонента і підвищенням об’єктивності і прозорості ме-
тодів контролю. Створення таких умов, коли підсумковий 
результат засвоєння дисципліни залежить від щоденного, 
кропіткої праці майбутніх лікарів з підготовки до ауди-
торних занять, від правильної організації поза аудиторної 
самостійної роботи і від участі в науково-дослідній роботі 
не менш важливо, ніж правильно проведений етап підсум-
кового контролю (модуль).

Важливість і необхідність викладання офтальмології 
при підготовці лікарів обумовлена тим, що захворювання 
органа зору стоять на одному з перших місць серед хвороб 
людини. Орган зору пов’язаний багатьма анатомічними і 
фізіологічними механізмами як з організмом у цілому, так 
і з окремими його органами і системами. Тому він часто 
втягується в загальні захворювання організму або пер-
шим реагує на них функціональними чи морфологічними 
змінами. По суті, уся патологія органа зору (за винятком 
травм, окремих екзогенних запалень повік, кон’юнктиви і 
рогівки) є проявом загальних або системних захворювань. 
Тому знання офтальмологічних симптомів при різних за-
гальних захворюваннях необхідні лікарям всіх спеціаль-
ностей для діагностики, оцінки стадії, динаміки, визна-
чення прогнозу основного захворювання..

Офтальмологія як навчальна дисципліна закладає 
основи формування умінь застосовувати знання з предме-
та в професійній діяльності, закладає основи профілакти-
ки захворювань органу зору. Для того, щоб студенти мали 
високо кваліфіковану підготовку, набули навичок і вміння 
використовувати засвоєні знання, їм дуже важливо усві-
домити значення принципів навчального процесу не як 
готових рецептів чи універсальних правил, а як опори на 
знання наукових основ, за допомогою яких у майбутньому 
зможуть самостійно вирішувати питання, що виникають у 
повсякденній роботі.

основна частина. На кафедрі проходять навчання 
студенти IV курсу медичного факультету № 1 та № 2 та 
IV курсу стоматологічного факультету. Робоча програма з 
офтальмології для студентів IV курсу медичного факуль-
тету складається з одного модуля, що у цілому включає 
90 годин (3 кредити), з них 6 годин лекцій, 34 – практичних 
занять та 50 – самостійної роботи. Для стоматологічного 
факультету програма включає – 45 годин (1,5 кредити), з 
них 6 годин лекцій, 34 – практичних занять та 50 – само-
стійної роботи. Викладання офтальмології проходить на 
кафедрі оториноларингології з офтальмологією. Медич-
ною базою є офтальмологічне відділення Полтавської об-
ласної клінічної лікарні та дитяче офтальмологічне відді-
лення Дитячої міської клінічної лікарні.

Програма дисципліни містить один модуль до складу 
якого входить три змістовних модулі. Оцінювання кожно-
го студента за кожне практичне заняття є комплексним і 
включає три моменти – практичну, теоретичну та тестову 
частину. Велику роль в об’єктивізації оцінювання відіграє 
щоденний тестовий контроль знань.

Під час проведення практичних занять для поточного 
контролю знань студентів на кафедрі створені тести першо-
го рівня трьома мовами у трьох варіантах, по 15 питань у 
кожному, а також ситуаційні задачі трьома мовами в кіль-
кості 12–15 задач на кожну тему. На кафедрі створені пе-
релік практичних навичок. Під час практичного заняття 
засвою ються практичні навички, які відповідають темі за-
няття. На кожному практичному заняті обов’язково вирішу-
ються задачі з банку даних ліцензійного іспиту «Крок 2». 

Оцінювання підготовки студента до практичного за-
няття та засвоєння теми складається з оцінки за вирішення 
тестових питань та клінічних задач, теоретичної підготов-
ки і засвоєння практичних навичок по темі. 

Своєрідним підсумком вивчення офтальмології є на-
писання історії хвороби, яке, враховуючи специфіку дис-
ципліни, не є легким, проте плавно крок за кроком, занят-
тя за заняттям засвоюються основні її вагомі елементи і 
переважна більшість студентів успішно справляється з 
вказаним завданням.

Для проведення підсумкового модульного контро-
лю з модулю «Офтальмологія» на кафедрі створений 
комп’ютерний клас та програма, яка містить базу тестових 
питань та клінічних задач по кожній темі трьома мовами. 
В комп’ютерному класі студенти вирішують по 20 тесто-
вих завдань та по 6 клінічних крокоподібних задач з бази 
даних і відповідають на 2 питання. Таке проведення під-
сумкового модульного контролю дає можливість макси-
мально об’єктивно, не упереджено, оцінити знання, вмін-
ня студентів по засвоєнню дисципліни.

Висновок. Таким чином, використання в навчальному 
процесі бально-рейтингової оцінки знань студентів одно-
значно дозволяє судити про те, що ця система є сучасною і 
відповідає вимогам часу педагогічною технологією, націле-
ною на перспективну оцінку якості майбутнього фахівця і 
прогнозування його успішності в професійній діяльності .
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методолоГія Викладання пульмонолоГії студентам З анГломоВною Формою 
наВчання на сучасному етапі

І. О. Савеліхіна, М. М. Островський, М. О. Кулинич-Миськів, О. І. Варунків
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»

Вступ. На сучасному етапі головним завданням ви-
щої освіти є збереження та забезпечення необхідної якос-
ті професійної підготовки фахівців і пошук механізмів її 
підвищення. Останнім часом у багатьох медичних вищих 
навчальних закладах України студенти, інших держав, ма-
ють можливість здобути вищу освіту англійською мовою. 
Така форма навчання є досить прогресивною та привабли-
вою для великого числа студентів іноземців з різних країн 
світу. 

Основна частина. Підготовка кваліфікованих спеціа-
лістів, що має сучасні теоретичні та практичні вміння, а 
також має здатність та бажання до самовдосконалення є 
кінцевою метою будь-якого педагогічного процесу. 

Тому основним завданням викладання медицини, а 
зокрема пульмонології є розвиток у студентів клінічного 
мислення шляхом синтезу глибоких теоретичних знань, 
практичних навичок та клінічного досвіду [1,3]. 

На кафедрі фтизіатрії і пульмонології з курсом про-
фесійних хвороб проходять навчання іноземні студенти 4, 
5 та 6 курсів з англійською мовою викладання. Навчання 
англійською мовою допомагає студентам краще підготува-
тись до складання іспитів та роботі на батьківщині. Крім 
оволодіння теоричними знаннями, студент має можли-
вість аналізувати клінічну картину захворювання безпо-
середньо біля ліжка хворого, що є надзвичайно важливим 
фактором у підготовці лікаря. 

Важливою складовою підготовки студентів на кафед-
рі є опанування практичними навичками роботи з пацієн-
том – студент має вміти збирати скарги, анамнез захворю-
вання та життя, проводити фізикальний огляд, виявляти 
клінічні симптоми; призначати лабораторні і інструмен-
тальні методи дослідження; інтерпретувати дані рентге-
нологічних досліджень: рентгенографію органів грудної 
клітки в двох проекціях, томографію; інтерпретувати ре-
зультати функціональних методів дослідження: методику 
проведення спірометрії, показання та протипоказання, 
оцінка основних показників та їх інтерпретація;оцінювати 
дані лабораторних досліджень мокроти, крові; проводити 
диференціальний діагноз; призначати лікування, проводи-
ти первинну і вторинну профілактику; вирішувати питан-
ня експертизи працездатності хворих [1,4].

На циклі пульмонологія студенти вчаться розпізнава-
ти основні симптоми і синдроми при захворюваннях ор-
ганів дихання, ознайомлюються з методами дослідження 
в пульмонології, показаннями до їх застосування, методи-

кою виконання, діагностичною цінністю кожного з них, а 
також самостійно трактувати результати проведених до-
сліджень. На кафедрі розроблений комплексний підхід до 
організаційного та науково-методичного забезпечення на-
вчального процесу. Для покращення засвоєння навчально-
го матеріалу студентам проводиться демонстрація науко-
вих медичних фільмів з їх поясненням та обговоренням. 

Розроблені набори тестових завдань для поточного 
та кінцевого рівня знань та клінічні завдання з невідклад-
них станів, які зможуть допомогти студентам детально та 
реалістично уявити ситуацію. Розбір клінічних задач дає 
можливість студентам засвоїти тактику лікування та ал-
горитм виконання основних лікарських маніпуляцій, на-
вчатись клінічному мисленню [2,4]. 

Готуючи практичне заняття з іноземними студентами, 
викладачами ретельно продумується структура заняття, 
окреслюється проблема поширення кожного захворюван-
ня та основні методи лікування і профілактики. 

Студент окрім практичних навичок та теоретичного ма-
теріалу вчиться творчо підходити до вивчення та засвоєння 
матеріалу, до вміння відокремлювати головне від другоряд-
ного, вміло користуватися набутими знаннями [4].

Хочеться відмітити, що глибоке та систематичне ово-
лодіння знаннями та професійною майстерністю можливе 
тільки при регулярному відвідуванні практичних занять, 
тому на кафедрі для студентів англомовного викладання 
вживаються дієві заходи для покращання навчальної дис-
ципліни та успішності, створені необхідні умови для кон-
сультацій і відробок [4].

Висновки. Таким чином, сучасний розвиток меди-
цини вимагає від вищих навчальних закладів постійного 
удосконалення педагогічного процесу. Динамічне забезпе-
чення педагогічного процесу новітніми інформаційними 
технологіями, систематичне оновлення навчальних мате-
ріалів, включаючи стендові і тестові завдання, сприяють 
постійному підвищенню компетенції майбутніх профе-
сіоналів, зростання зацікавленості студентів предметом 
і проблемами пульмонології, дозволяє підвищити конку-
рентоспроможність і професійність випускників медично-
го закладу.
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Представлені результати дослідження процесу адаптації іноземних студентів на різних етапах навчання у вузі. Системний 
аналіз дозволив виявити фактори, які впливають на якість життя студентів-медиків.
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Розвиток вищої школи в сучасних умовах супрово-
джується інтенсифікацією праці студентів, зростанням 
інтенсивності інформаційного потоку, широким впрова-
дженням технічних засобів і комп’ютерних технологій у 
навчання. Численні дослідження виявили погіршення ста-
ну здоров’я студентів за період перебування у вузі. Дослі-
дження з вивчення адаптаційних процесів та соціалізації 
іноземних студентів, які навчаються в Одеському націо-
нальному медичному університеті, здійснюються більше 
5 років. Цього року в експерименті приймали участь 78 
зарубіжних учнів 3 курсу міжнародного факультету. За 
даними досліджень тільки 14 % студентів можуть вважа-
тися абсолютно здоровими, мають хронічні захворювання 
41 % і 44 % – різні функціональні відхилення. Гіпокінезія, 
обумовленапереважно інтелектуальним характером праці 
учнів, веде до значного зниження фізичної працездатності, 
і є фактором, які сприяють виникненню і прогресуванню 
різних відхилень в стані здоров’я студентів. Нами вивча-
лася динаміка функціонального стану організму студентів 
при різних видах навчального навантаження протягом на-
вчального дня, тижня, семестру, року. Вивчення добової 
динаміки працездатності показало її інтенсивне зниження 
після 4 годин безперервних занять (лекцій, семінарів), тоді 
як її показники протягом тижня були максимальними в се-
реду і четвер. Найбільш несприятливими днями тижня для 
засвоєння навчального матеріалу у юнаків були п’ятниця і 
субота, у дівчат - понеділок і вівторок. У грудні у студен-
тів спостерігався інтенсивний спад рівня працездатності. 
Спостереження показали, що академічне навантаження 
студентів, як правило, становила 36-40 годин на тиждень, 
що значно перевищувало рекомендовану – 24 години, тоб-
то мало місце перевищення навчального навантаження в 
1,5 рази. Крім цього, на самостійну роботу студенти ви-
трачали в середньому 18–20 годин на тиждень. Нерідко, 
через нераціонально складений розклад занять, студенти 
мають перерви тривалістю 1–2 години, значну частину 
часу змушені витрачати на переїзди по місту в випадках, 
коли кафедри вузу розташовані на досить віддаленій від-
стані одна від одної. Це безумовно подовжує навчальний 
день, і в підсумку учні проводять в університеті до 40–
43 годин на тиждень. Труднощі, зумовлені більш високим, 
у порівнянні зі школою, рівнем пропонованого навчаль-

ного матеріалу, що відзначили 58,6 % юнаків і 64,8 % дів-
чат, незвична організація процесу навчання, нездатність 
раціонально використовувати власний час в умовах його 
постійного браку є додатковими причинами навчальних 
перевантажень студента. Для іноземних студентів, крім 
того, процес навчання у вітчизняному вузі ускладнюється 
перебуванням в новій соціокультурному середовищі. Ве-
лике число дисциплін, а також обсяг домашніх завдань і 
відмінності в формах звітності, інформаційні переванта-
ження надають цілодобовий тиск на психічну діяльність 
зарубіжних учнів. Найбільш важливі і часто згадувані іно-
земними студентами проблеми, такі як: мовні та фінансо-
ві труднощі, адаптація до нової навчальної системи, туга 
за рідною домівкою, пристосування до соціокультурних 
звичаїв і норм, а для деяких з них расова дискримінація, 
взаємообумовлені і являють собою психологічний бар’єр. 
Емоційне напруження, яке спостерігається, виступає не 
як епізодичний супровід окремих видів діяльності, а як її 
закономірний результат. Студенти змушені приймати кон-
кретні, часто нестандартні рішення, коригувати навчаль-
ну діяльність в процесі її виконання. Надмірна робоча 
напруга, хронічний емоційний стрес можуть викликати 
розумове стомлення, виснаження функціональних резер-
вів, змінення цілей навчання. Навчання іноземців дисци-
плін, не рідною для них мовою, пов’язане з труднощами, 
пов’язаними не тільки з вмістом предмета, а й з викладом 
змісту українською мовою.

Задля оптимізації учбового процесу ми застосовуємо 
наступні методики, які сприяють мінімізації вищезазначе-
них труднощів в процесі викладання:

1. Використання таблиць, схем і малюнків;
2. Проговорювання ключових слів і словосполучень, 

які несуть інформацію;
3. Комп’ютерна підтримка учбового матеріалу.
При виборі методик навчання ми спираємося на на-

ступні положення:
1. Запам’ятовується те, що більше проговорюється, і 

тим краще засвоюється матеріал.
2. Інформація в короткостроковій пам’яті існує тільки 

в слуховий формі, навіть якщо вона надійшла через зоро-
вий канал: проговорювання вголос в правильному фоне-
тичному забарвленні.
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про ВимоГи до сучасноГо підручника З медичної біолоГії 

Ю. О. Садовниченко, В. В. М’ясоєдов, Н. Л. Пастухова, І. І. Миронова
Харківський національний медичний університет

ДУ «Інститут харчової біотехнології і геноміки НАН України» 

Вступ. Запровадження нового переліку галузей знань 
і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобу-
вачів вищої освіти, на тлі автономізації ВНЗ потребує від 
останніх суттєвої зміни підходів до навчально-методичного 
забезпечення освітнього процесу, особливо до підручни-
ків як ключового засобу навчання. Не дивлячись на те, що 
загальна теорія підручника розроблялася протягом 400 
років Я.А. Коменським, П.Г. Бугою, В.Г. Бейлінсоном, 
В.П. Беспальком, І.Я. Лернером, Н.І. Тупальським та ін., 
останнім часом у педагогічній літературі спостерігається 
тенденція до формування предметної теорії підручника [1, 
2]. В окремих дисциплінах, зокрема філологічних, ця тео-
рія вже здобула певне визнання [2], тоді як у медичній біо-
логії ще не напрацьовано відповідного досвіду. У зв’язку 
з цим метою нашого дослідження було формулювання 
нових вимог до підручників з медичної біології для сту-
дентів медичних спеціальностей ВНЗ у світлі предметної 
теорії підручника.

основна частина. Загальноприйнятого визначен-
ня поняття «підручник» у педагогічній літературі немає. 
Так, В.П. Беспалько розуміє під підручником надзвичайно 
складну інформаційну модель певної педагогічної систе-
ми [3]. О.В. Хуторний розглядає підручник як комплексну 
інформаційно-діяльнісну модель освітнього процесу, «що 
відбувається у рамках відповідної дидактичної системи та 
включає необхідні умови для його існування» [1].

Основні вимоги до підручника, які залишаються 
актуальними й у наш час, сформулював ще Я.А. Комен-
ський – науковість, доступність та стислість [4]. Не менш 
важливими принципами є систематичність, послідовність, 
наступність, наочність, комунікативність, комплементар-
ність, моделювання та автономія, засади яких є вже у «Ве-
ликій дидактиці» [4, 5]. 

Реалізація предметної теорії підручника на практиці 
потребує ретельного підходу до створення комплексної 
моделі видання: визначення мети й завдань, його змісту, 
дидактичних процесів та організаційних форм навчання.

Рівень складності підручника з медичної біології сут-
тєво обмежується  вивченням предмету на першому курсі, 
під час адаптації до навчання у ВНЗ [6], а також різним 
рівнем базової підготовки студентів з біології при вступі. 
Однак традиційна орієнтація навчально-методичної літе-
ратури на «середнього» студента суперечить запровадже-
ній у ХНМУ індивідуалізації навчання. Розв’язанням цієї 
дилеми може бути лише створення багаторівневого під-
ручника, що дозволяє вибудовувати індивідуальну освіт-
ню траєкторію [7, 8].

Проте жоден підручник і сам предмет не стане для 
студента, особливо обдарованого, зрозумілим та близьким, 
якщо він буде лише пасивним учасником процесу навчання. 
Активізація студента може бути досягнута лише за умови 
реалізації принципів проблемного навчання, «навчання че-

рез дослідження» та інших педагогічних інновацій [9, 10].
Не останнє місце при створенні підручника з медич-

ної біології посідає його формат. Вбачається доцільним 
розробляти відкритий електронний підручник, у який ав-
тори зможуть мобільно вносити останні досягнення біо-
логічної науки, а студент – власні нотатки під час само-
стійної роботи [11].

Висновки. При створенні сучасного підручника з ме-
дичної біології класичні вимоги до навчальної літератури 
доречно доповнити принципами багаторівневості, про-
блемності й мобільності.
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особлиВості Викладання клінічниХ дисЦиплін на ФармаЦеВтичному Факультеті

О. Є. Самогальська, І. М. Марків, В. Ф. Тюріна, І. В. Мерецька, Н. В. Лобанець 
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) ви-
значила основний напрямок розвитку охорони здоров’я 
як «Фокус на пацієнта», особлива роль в цій стратегії на-
дається провізорам. Адже докорінно змінилася роль про-
візора в ланцюжку лікар-пацієнт-провізор з розвитком 
і впровадженням у повсякденне життя концепції само-
лікування. Провізор повинен кваліфіковано надавати до-
помогу відвідувачу аптеки, гарантувати її безпечність та 
ефективність. У зв’язку з цим істотно змінюються підходи 
до навчання студентів, виникає потреба у поглибленому 
вивченні медико-біологічних дисциплін та формуванні 
клінічного мислення у майбутніх провізорів.

Основна мета викладання фармакотерапії і клініч-
ної фармації на додипломному етапі підготовки провізо-
ра – засвоєння теоретичних знань і практичних навичок, 
спрямованих на кваліфіковане здійснення фармацевтичної 
опіки пацієнтів. Тому особлива увага під час проведення 
лекцій і практичних занять надається засвоєнню тих симп-
томів і синдромів, при яких дозволене самолікування. При 
цьому робиться акцент на виявленні «загрозливих симп-
томів», коли обов’язковим є звернення пацієнта до лікаря. 
Важливим аспектом навчання є оволодіння студентами 
навичками спілкування із пацієнтами, результатом якого 
має бути визначення основних симптомів і синдромів за-

хворювання. При цьому наголошується на необхідності 
виділяти ті симптоми, які можна лікувати за допомогою 
безрецептурних лікарських препаратів у відповідності із 
концепцією самолікування. Студент – майбутній провізор 
повинен вміти скласти план лікування хворого, проаналі-
зувати листок лікарських призначень, зробити висновок 
про ефективність та безпеку застосування лікарських за-
собів, оцінити характер можливої взаємодії лікарських за-
собів, визначити критерії динамічного контролю ефектив-
ності та безпечності фармакотерапії. 

При викладанні клінічних дисциплін необхідно під-
креслити і важливу роль провізора в пропаганді здорового 
способу життя, наданні інформації для населення з питань 
зміцнення здоров’я та профілактики захворювань, відмо-
ви від тютюнопаління, зловживання алкоголем тощо. 

Важливим етапом навчання студентів є засвоєння 
ними основних положень Протоколів провізора, розробле-
них провідними науковцями України, саме цим докумен-
том чітко регламентуються дії практикуючого провізора 
при здійсненні фармацевтичної опіки. 

Таким чином, додипломна підготовка провізора в сьо-
годнішніх умовах потребує опанування студентами нави-
чок клінічного мислення з метою кваліфікованого здійс-
нення фармацевтичної опіки.

підВиЩення якості самостіЙної роботи студента В медичному уніВерситеті

С. Н. Саржевський, Л. Е. Саржевська
Запорізький державний медичний університет

Вступ. Згідно кредитно-модульної системи розподіл 
годин на кожну дисципліну передбачає збільшення само-
стійної роботи для засвоєння матеріалу та впровадження 
його в практику [1]. Зменшення аудиторного часу вима-
гає приділяти увагу до самостійної роботи як до суттєвої 
частини навчального процесу. Однак вона повинна бути 
вдало організована та поєднана з іншими ланками теоре-
тичних та практичних знань медицини [2]. 

Метою цієї роботи є узагальнення власного досвіду 
щодо організації самостійної роботи в навчальній діяль-
ності студента медичного університету для підвищення її 
якості.

основна частина. Зміст самостійної роботи з кожної 
дисципліни визначається робочою навчальною програмою 
та методичними матеріалами. Вона включає аудиторну ро-
боту, що проводиться під час практичних та семінарських 
занять під керівництвом викладача, та позааудиторну ро-
боту. Кожен її різновид має особливості, що передбачають 
вимоги як до студента, так і до викладача. Так аудиторна 
самостійна робота буде ефективною тільки при достат-
ній теоретичній базі та щоденній підготовці до занять. На 
клінічних кафедрах вона реалізується проведенням об-
стежень з оцінкою результатів, курації хворих з подаль-
шим написанням історії хвороби, освоєнням практичних 
навичок в маніпуляційній, операційній. Але з кожним 
роком засвоєння навичок та вмінь у ліжка хворого є важ-

ким завданням з морально-етичних та юридичних застав. 
Все більш актуальними стають впровадження сучасних 
інноваційних технологій з використанням комп’ютерної 
техніки, елементів дистанційної освіти, навчання на тре-
нажерах. Серед вимог до викладача головним є забезпе-
чення методичною інформацією, що включає підручники, 
посібники, методичні розробки до кожного практичного 
заняття. Тематика може демонструватися на паперовому 
або електронному носіях, з урахуванням можливостей 
Інтернету. Викладач формулює напрям роботи з літера-
турою, додаткове ознайомлення з нею можливо включати 
навіть на практичних заняттях з фіксованим на це часом 
та формою звітності. Методичні матеріали містять акту-
альність та мету вивчення теми, короткий зміст, питання 
для самоконтролю знань, тести та ситуаційні завдання, пе-
релік рекомендованої сучасної наукової літератури. Ауди-
торна самостійна робота повинна завершуватися різними 
видами контролю. Можлива самостійна взаємоперевірка 
виконаних завдань. Вона має за мету придбання таких 
навичок, як спостереження, аналіз відповідей студентів з 
групи, звірення своїх висновків з еталонами. Різновидом 
контролю можливо рішення проблемних та ситуаційних 
завдань, вони повинні мати чітке формулювання з виді-
леними питаннями та відповідями, що треба знайти та об-
грунтувати. Кожен студент повинен бути ознайомлений з 
критеріями оцінки імовірного рішення цих тестів.
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Позааудиторна самостійна робота передбачає пере-
дусім вивчення тем, що зовсім не розглядаються на прак-
тичних заняттях, але присутні в робочих програмах та в 
тестах на модульному контролі. Вона виконується за за-
вданням викладача, але без його участі, приділяючи увагу 
до рівня підготовки студента. Важливими є консультації, 
де попереджаються можливі типові помилки при виконан-
ні різного рівня контролю. Далі розвиток цієї ділянки ро-
боти можливий на чергуваннях у клініках, конференціях, 
наукових студентських гуртках. 

Висновки: Самостійна робота дає можливість 
студенту набути навичок самоорганізації, самоконтро-
лю, самоврядування та стати активним самостійним 

суб’єктом навчального процесу. Але для ефективного її 
впровадження необхідний системний підхід, взаємодія 
майбутнього лікаря та викладача, послідовність вико-
нання. 
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про ФормуВання електронноГо роЗкладу Засобами GOOGLE APPS FOR EDUACATION

А. В. Семенець, Н. О. Кравець, Д. В. Вакуленко, А. С. Сверстюк, Н. Я. Климук, О. М. Кучвара
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»

Вступ. Підвищення якості вищої освіти є пріори-
тетним завданням для України. [1, 2]. Одним з методів 
вирішення проблеми якості, є запровадження концепції 
відкритої освіти, що передбачає інтенсивну самостійну 
роботу студентів, в зручному оточенні, за індивідуаль-
ним розкладом, використовуючи інформаційні засо-
би навчання і комунікації з викладачем та між собою. 
Серед засобів реалізації відкритого освітнього серед-
овища є застосування хмарних технологій. Наприклад, 
компанії Microsoft та Google пропонують університетам 
безкоштовне використання в навчальному процесі їх 
хмарних сервісів Microsoft Office 365 та Google Apps For 
Education [3]

основна частина. Впровадження хмарного сервісу 
Google Apps For Education в ТДМУ розпочалося у 2013 р, в 
рамках проекту з реорганізації інформаційної інфраструк-
тури ВНЗ [3, 4]. Успішно реалізовано перший етап, що пе-
редбачав впровадження хмарної корпоративної електро-
нної пошти та застосування можливостей таких сервісів 
як Google Drive та Google Docs для оптимізації роботи з 
документами в електронному вигляді. Здійснено інтегра-
цію Google Apps For Education та інформаційних сервісів і 
систем, що використовуються в ТДМУ [5].

Наступним етапом впровадження сервісів Google 
Apps в ТДМУ стало створення, протягом 2015 року, сайтів 
кафедр та відділів засобами сервісу Google Sites. Серед ін-
шого, на сайті в обов’язковому порядку публікується зве-
дений розклад занять, що проводяться на кафедрі. метою 
роботи є презентація досвіду співробітників кафедри ме-
дичної інформатики ТДМУ підходу щодо реалізації елект-
ронного розкладу базовими засобами Google Apps.

Типово, зведений розклад занять, має вигляд гіпер-
посилання на файл документу Excel, який розміщений на 
Google-диску. Методика підвищення інформативності та 
ефективності використання вказаного документу включає 
наступні кроки:

1. Перетворити документ у формат Google Sheet, що 
дозволить здійснювати його редагування в режимі он-
лайн, та встановити необхідний рівень безпеки документу, 
зокрема: загальний доступ для читання по гіперпосилан-
ню та можливість додавання пропозицій (коментування) 
персоналом кафедри.

2. Вбудувати документ Google Sheet у відповідну сто-
рінку сайту кафедри у сервісі Google Sites (рис. 1). В ре-
зультаті отримуємо зручне для користувача, та професійне 
представлення розкладу на сторінці сайту кафедри.

Рис. 1. Сторінка сайту Google Sites з вбудованим документом Google Sheet
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3. Вставити гіперпосилання на сторінку предмету в 
СДО Moodle, для чого в документі Google Sheet, слід ви-
брати клітинку з назвою предмету та вставити гіперпоси-
лання командою меню Insert  Link, після чого вставити 
текст гіперпосилання на сторінку предмету в СДО Moodle 

за допомогою буферу обміну. Альтернативою до команд 
меню є застосування функції Hyperlink(). Таким чином, 
студент отримує можливість швидко перейти до електро-
нного курсу в СДО Moodle безпосередньо з веб-сторінки 
розкладу (рис. 2).

Рис. 2. Результат вставки в документ Google Sheet гіперпосилання на сторінку предмету в СДО Moodle

4. Вставити в розклад гіперпосилання на окремі 
теми/заняття в СДО Moodle, для чого слід формувати 
вказані гіперпосилання у форматі посилання_на_сторін-
ку_предмету_в_Moodle#section-номер_теми. Процедура 
вставки даного гіперпосилання повторюється для всіх но-
мерів навчальних груп та тем занять. Аналогічним спосо-

бом будуються гіперпосилання на матеріали презентацій 
та лекцій. Згідно прийнятих в ТДМУ стандартів оформ-
лення електронних курсів, відповідні матеріали розміщу-
ються в темі з номером 0. Крім того, є можливість додати 
пряме гіперпосилання на файл окремої презентації / мате-
ріалів підготовки до лекції (рис. 3)

Рис. 3. Гіперпосилання на окрему тему (заняття) та файли презентації / матеріалів підготовки до лекції, на сторінці 
електронного курсу в СДО Moodle, у файлі розкладу Google Sheet.

Висновки. В роботі показано актуальність застосу-
вання хмарних сервісів для побудови сучасного освіт-
нього середовища. Запропоновано підхід до реалізації 
електронного розкладу базовими засобами Google Apps 
for Education. Передбачається застосування інтегрованих 
сервісів Google Drive, Google Docs та Google Sites для на-
дання доступу студентам до навчальних матеріалів в СДО 
Moodle. Результат, зокрема, робить непотрібним такий 
бюрократичний документ, як "тематично-календарний 

план лекційних/практичних занять". Таким чином, впро-
вадження Google Apps у ВНЗ дозволяє не тільки заощади-
ти на бюджетні кошти, але надає нові можливості та під-
ходи до організації навчального процесу.
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інноВаЦіЙні теХнолоГії З Використанням ВіртуальниХ паЦієнтіВ  
на каФедрі пропедеВтики ВнутріШніХ ХВороб 

В. В. Сиволап, І. В. Лихасенко, О. І. Олійник, Н. Ф. Авраменко, С. В. Полівода
Запорізький державний медичний університет

Реорганізація освітнього процесу медичного вузу 
продиктована збільшеним попитом на якість освіти та ви-
могами до викладацької діяльності. Змінюються потреби 
суспільства, що обумовлює необхідність формування про-
фесійного мислення, активності, самостійності майбутніх 
фахівців. Згідно з концепцією розвитку охорони здоров’я 
населення України і нових державних стандартів вищої 
медичної освіти з’явилася необхідність підготовки квалі-
фікованих лікарів, впровадження нових технологій профі-
лактичної діяльності.

Основними завданнями пропедевтики внутрішніх 
хвороб є навчання основам деонтології та професійної 
етики, оволодіння об’єктивними і суб’єктивними мето-
дами обстеження хворих, знання основних симптомів 
та синдромів при поширених захворюваннях, сучасних 
лабораторно-інструментальних методів дослідження 
та їх інтерпретації. Освітній процес навчання студентів 
основам клінічного обстеження на кафедрі пропедевтики 
внутрішніх хвороб проводиться з використанням тради-
ційних і активних методів навчання на основі інтеграції 
фундаментальних та клінічних дисциплін. З 2014 року на 
кафедрі стала використовуватися нова педагогічна техно-
логії, така як проблемно-орієнтоване навчання (PBL).

Отримання теоретичних знань не представляє вели-
ких складнощів – у розпорядженні студентів книги, статті, 
лекції, відеоматеріали, в той час, як засвоєння практично-
го досвіду завжди важко досяжне, а головне, пов’язане з 
ризиком для реального пацієнта.

На кафедрі розроблені і апробовані збірники інтег-
ральних історій хвороби віртуальних пацієнтів з поши-
реними захворюваннями внутрішніх органів. Вони вклю-
чають клінічні сценарії при захворюваннях дихальної і 
серцево-судинної систем, органів травлення, захворювань 

нирок і анеміях. Збірники містять паспортні дані пацієнта, 
скарги, анамнестичні відомості, структуроване об’єктивне 
обстеження по системах, дані лабораторних і інструмен-
тальних методів дослідження з аналізом отриманих ре-
зультатів. Таким чином, студенти мають можливість на 
прикладі віртуального пацієнта навчитися основам його 
клінічного обстеження.

Також, для навчання студентів використовуються най-
простіші комп’ютерні програми, які здатні надати реальну 
клінічну ситуацію для набуття практичного досвіду, на-
приклад, аускультації легень при пневмонії, набряку ле-
гень, аускультації серця при вадах та ін. 

Студенти, які освоїли практичні навички за допомо-
гою віртуального пацієнта, прослухавши і побачивши ме-
ханізми утворення різних патологічних синдромів значно 
швидше і впевненіше переходять до методів фізикального 
дослідження на пацієнтах, їх реальні результати стають 
більш успішними. Сучасний лікар повинен бути високо-
компетентним професіоналом, що володіє певними, від-
працьованими практичними навичками.

Засвоєння студентами навичок обстеження хворого на 
кафедрі пропедевтики внутрішніх хвороб, активізує моти-
вацію саморозвитку та самовдосконалення, що є важли-
вим пріоритетом у підготовці майбутнього лікаря.
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ноВі підХоди до Викладання онколоГії при реФормуВанні ВиЩої медичної осВіти 
В україні

О. М. Сидоренко, О. О. Голобородько
Запорізький державний медичний університет

Викладання онкології в умовах реформування вищої 
медичної освіти потребує застосування сучасних прогре-
сивних підходів, які допоможуть студентам краще засвої-
ти нові знання та навички.

У реальній медичній праці часто зустрічаються не-
стандартні ситуації, які доводиться розв’язувати, застосо-
вуючи творчі здібності до пошуку нестандартних успіш-
них рішень. 

Для більш ефективної підготовки та становлення май-
бутніх лікарів на кафедрі онкології та онкохірургії ЗДМУ 
в останні роки застосовуються:

– інтерактивні лекції;
– трансляції виконання хірургічних втручань з при-

воду злоякісних пухлин у режимі «on–line» у навчальні 
кімнати;

– комп’ютеризація навчального процесу;

– проблемно-орієнтоване навчання за програмою 
«Темпус».

Проблемно-орієнтоване навчання є педагогічною 
стратегією, яка допомагає повноцінному опануванню 
знан ням з глибоким, активним, стійким засвоєнням ма-
теріалу реальних життєвих ситуацій при максимальному 
застосуванні доказово-обгрунтованих світових інформа-
ційних ресурсів. 

Завдяки новим підходам викладання зростає мотива-
ція студентів до навчання, формуються навички самостій-
ного здобуття знань і пошуку шляхів вирішення проблем 
діагностики та лікування онкологічних пацієнтів, набуття 
навичок командної праці з колегами.

На наш погляд, поєднання нових підходів навчання 
з традиціями вітчизняної освіти сприяє покращенню ре-
зультатів підготовки майбутніх лікарів.
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THE USE OF ELEMENTS OF «CASE-STUDY» IN THE STUDY OF NERVOUS DISEASES FOR STUDENTS 
wITH ENGLISH LEARNING
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Під час вивчення нервових хвороб студентами з англомовною формою навчання, на етапі самостійної курації, виника-
ють певні труднощі – неможливість безпосереднього спілкування з хворим, а іноді відсутність пацієнтів в клініці по темі, 
що розглядається. Вирішити ці питання дозволяє метод "case-study" з використанням віртуальних пацієнтів. Метод дозволяє 
студентам у формі дискусії висунути гіпотези діагнозів, провести диференціальну діагностику, визначити тактику лікування і 
обстеження пацієнтів.

Students with English-language education thet study nervous disease at the stage of self-curation encounter some difficulties. 
The main difficalties are impossibility of direct communication with the patient and sometimes the lack of patients in the clinic on the 
subject matter. Solution to this problem is a case study using virtual patients. The method allows students to form discussions to make 
predictions of diagnosis and conduct differential diagnostics, to define the tactics of treatment and examination of patients.

Вступ. Методику проблемно-орієнтованого навчання, 
в системі вищої освіти, було розроблено з метою відпові-
дати вимогам сучасного ринку праці і науково-технічного 
прогресу для вирішення нагальних проблем суспільства у 
підготовці професійних кадрів [1, 5], в тому числі лікарів. 
Метод стимулює вивчення фундаментальних наук з точ-
ки зору клініциста [4]. Проблемно-орієнтоване навчання 
спрямоване на повноцінне опанування знаннями з глибо-
ким, стійким засвоєнням матеріалу із застосуванням вір-
туальних пацієнтів. 

Напрямок можна вважати перспективним особливо 
при викладанні нервових хвороб студентам з англомовною 
формою навчання. По-перше, тому що в останній час вини-
кає проблема з курацією хворих, бо пацієнти усвідомлюють 
свої права і іноді відмовляються від безпосередньої участі 
у навчальному процесі в якості об’єктів курації; по-друге 

– перевантаження клініки великою кількістю студентів; по-
третє – іноземні студенти не володіють мовою в достатньо-
му обсязі для спілкування з хворими; четверте – не завжди в 
клініці знаходяться хворі по темі, що розглядається на прак-
тичному занятті. Тому, використання віртуальних пацієнтів 
дозволяє набути навички самостійного здобуття знань, по-
шуку способів розв’язування проблем. 

Крім того, проблемно-орієнтоване навчання з застосу-
ванням елементів методу "case-study" дає можливість по-
вноцінного оволодіння проблемою з активним освоєнням 
матеріалу реальних життєвих ситуацій при максимально-
му використанню доказово-обґрунтованих світових ін-
формаційних ресурсів [3].

основна частина. Класичне практичне заняття на 
кафедрі нервових хвороб складається з трьох етапів. Пер-
ший етап – це контроль вихідного рівня знань студентів, 
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що включає усне опитування, рішення тестових завдань. 
Другий – основний етап – це курація хворих в клініці, в 
тому числі самостійна курація з подальшим визначення 
топічного та клінічного діагнозу, складання плану об-
стеження та лікування хворих. Саме на цьому етапі, при 
відсутності хворих по темі, викладач пропонує студентам 
заздалегідь заготовлений клінічний випадок. Студенти 
знайомляться зі скаргами хворого, анамнезом хвороби, 
даними неврологічного обстеження. Модель конкретної 
ситуації розробляється на основі реальної історії хвороби 
і відображає той комплекс знань і практичних навичок, які 
студенти мають отримати. Викладач є ведучим, генерує 
питання, фіксує відповіді, здійснює підтримку дискусії, є 
посередником у цій співпраці. 

У методі "case-study" є можливості до емоційного ви-
кладу матеріалу. Він сприяє розвитку у студента самостій-
ного мислення, уміння вислуховувати інших і враховувати 
альтернативну точку зору, а також аргументовано вислов-
лювати свою. 

Наприклад, під час розгляду бічного аміотрофічного 
склерозу викладач пропонує до розгляду реальну історію 
хвороби. Спочатку аналізують скарги, анамнез, дані не-
врологічного обстеження. Після чого у вигляді дискусії 
студенти висовують гіпотези попереднього діагнозу. Спо-
чатку вони вирішують, що має місце захворювання спин-
ного мозку. Потім у вигляді дискусії проводять диферен-
ціальну діагностику з інсультом, мієлітом, сирингомієлією 
та спинальною формою розсіяного склерозу (захворюван-
ня, що вивчалися на попередніх практичних заняттях). 
Студенти пропонують алгоритм обстеження хворого. Піс-
ля чого викла дач представляє дані МРТ-обстеження спин-
ного мозку, дані електроміографії, люмбальної пункції, 
загального аналізу крові. Студенти аналізують отриманні 
результати додаткових методів обстеження та встановлю-
ють остаточний діагноз після чого складається план ліку-
вання хворого.

Відомо, що в реальному житті не існує однозначно 
правильних рішень. Суть методу "case-study" полягає в 
тому, що кожен студент пропонує варіанти, виходячи із 
знань, які у нього в наявності, практичного досвіду та ін-
туїції. Найголовніша умова проблемно-орієнтованого на-
вчання є активна співпраця студентів з метою різнобічно-
го вивчення проблеми та прийняття колективних рішень 
[2]. Студенти активно обговорюють питання діагностики, 
приходять до спільної думки стосовно діагнозу, а потім і 
лікування конкретного хворого. Метод дає можливість пе-
реносити акцент навчання не на оволодіння готовими зна-
ннями, а на їх вироблення, на спільну співпрацю студента 
і викладача. Кожен студент є рівноправним серед інших 
студентів і викладачем в процесі обговорення проблеми.

Результати застосування елементів методу "case-
study" на практичних заняття дозволяє здобути студентам 

не тільки теоретичні знання, але й навички професійної 
діяльності. Позитивними рисами застосування даного ме-
тоду можна вважати і той фат, що англомовним студентам 
легше спілкуватися між собою та викладачами, вони від-
чувають себе більш вільними ніж під час спілкування з 
хворими, коли викладач виступає в ролі перекладача. 

На практичному занятті кейс-метод виступає специ-
фічним практичним методом організації навчального про-
цесу, методом дискусії з погляду стимулювання і мотива-
ції навчального процесу. Він включає в себе моделювання, 
проблемний метод, системний аналіз, методи опису, кла-
сифікації, ігрові моменти. Крім того, студенти отримують 
навички роботи в команді, уміння формулювати питання, 
аргументувати відповіді.

Висновки. Метод "case-study" – особливий педаго-
гічний ресурс, що передбачає пошук відповіді на проб-
лемні питання. Впровадження в практичні заняття для 
англомовних студентів елементів метода "case-study" до-
зволяє студентам засвоювати матеріал через розуміння 
реальних клінічних випадків і сприяє розвитку свідомого, 
мотиваційного підходу до вивчення нервових хвороб, до 
формування навичок самоконтролю та самоорганізації, 
підвищує рівень свідомого ставлення до придбання знань 
і умінь майбутнього лікаря.
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ЗастосуВання ЗасобіВ мультимедіа під час самостіЙної роботи студентіВ 
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Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія», Полтава

Динамізм глобальних змін у світі з його яскраво ви-
раженою інформатизацією, тенденції розвитку україн-
ського суспільства з орієнтацією на широкоосвічену й 
гармонійну особистість детермінують потребу все більш 
широкого використання нових інформаційних технологій 
(HIT) (мультимедійних технологій (ММТ), INTERNET-
технологій) у сфері освіти. Навчити молодь XXI століт-
тя жити й працювати у швидко-мінливих умовах – одне з 
найважливіших завдань ВНЗ. Відповідно до інноваційної 
освітньої парадигми поняття „навчити” означає самостій-
но здобувати, аналізувати, інтерпретувати інформацію, 
прагнути до постійного вдосконалення, саморозвитку, са-
мореалізації.

Інформаційні й комунікаційні технології (ІКТ) станов-
лять значну частину світового виробництва, що призводить 
до глобального перерозподілу як ринку праці, так і ринку 
освітніх послуг. Крім того, розвиток єдиного Європейського 
освітнього простору в межах Болонського процесу істотно 
підвищує роль ІКТ в освіті, що зумовлено сучасною світо-
вою тенденцією до створення глобальних відкритих освіт-
ніх і наукових систем, які дозволяють, з одного боку, розви-
вати систему накопичення й поширення наукових знань, а 
з іншого – забезпечувати доступ до різних інформаційних 
ресурсів широким верствам населення.

Одним із головних завдань освіти в умовах розвитку 
інформаційного суспільства – навчити учнів і студентів 
використовувати сучасні ІКТ.

Інформатизація освіти, що є одним із пріоритетних 
напрямів процесу інформатизації суспільства, висуває 
нові вимоги до рівня фахової підготовки студентів ВНЗ, 
до методичних й організаційних аспектів використання в 
самостійній роботі студентів (СРС) мультимедійних тех-
нологій.

Проблема підготовки сучасного лікаря, його про-
фесійного вдосконалення завжди хвилювала педагогів. 
Тому актуальними є пошуки нових моделей організації 
навчального процесу у ВНЗ, спрямовані на активізацію 
навчально-пізнавальної, творчої діяльності.

Оснащення ВНЗ новою комп’ютерною технікою ви-
суває перед педагогічним колективом низку питань: на 
яких заняттях і під час здійснення яких видів навчальної 
діяльності передбачається використовувати ММТ? Яке 
програмне забезпечення буде використовуватися в СРС? 
Підвищення ефективності впровадження й використання 
HIT у навчальному процесі ВНЗ потребує значних зусиль 
щодо методичної й програмної підтримки викладачів. Од-
нак, більшість викладачів зіштовхується з певними труд-
нощами в процесі підготовки до застосування ММТ у на-
вчанні:

– істотне розходження в обсязі підготовки викладачів 
до застосування HIT у навчанні;

– відсутність у більшості з них практичного досвіду 
роботи з мультимедійною технікою й обмежена кількість 
навчальних закладів, де викладачі могли б підвищити 
свою кваліфікацію у сфері HIT;

– перенесення традиційного педагогічного досвіду в 
методику викладання дисципліни в умовах застосування 
ММТ, як правило, не дає позитивних результатів.

Роль викладача в умовах використання ММТ у СРС 
залишається не тільки провідною, а й стає більш склад-
ною. Ця обставина зумовлена тим, що викладач:

– використовує в СРС складні сучасні засоби ММТ;
– розробляє методику використання засобів мульти-

медіа під час СРС, у процесі здійснення ними різноманіт-
них навчальних дій;

– більш ефективно використовує навчальний час, від-
мовляється від повторів інформації й зосереджує свою 
увагу на індивідуальній допомозі студентам, на обгово-
ренні інформації, на розвитку в них дослідницького під-
ходу;

– розробляє, модернізує чи адаптує ПЗНП, підбирає 
навчальний матеріал, розробляє структуру й принципи 
взаємодії студента, викладача й навчальної інформаційної 
системи (ІС) під час СРС з використанням ІКТ [1].

Активізація діяльності викладача щодо створення й 
впровадження в СРС засобів ММТ є ще одним фактором 
інтенсифікації навчання.

Перераховані вище обставини визначають актуаль-
ність якнайшвидшого розв’язання завдань, покращення 
теоретичної й практичної підготовки викладачів ВНЗ у 
галузі ММТ.

Педагогічна майстерність викладача Ґрунтується на 
єдності знань, умінь і навичок (ЗУН), які відповідають 
сучасному розвитку науки, техніки і їхнього продукту – 
інформаційних технологій.

Відзначимо, що кожний викладач ВНЗ повинен:
– знати можливості ПЗНП і вміти ними користуватися;
– уміти підбирати навчальний матеріал, завдання різ-

ного рівня складності, проблемні ситуації для створення 
ПЗНП, баз даних і т.п.;

– уміти підібрати такі варіанти використання ММТ, які 
мають привести до підвищення ефективності навчання;

– уміти оптимально поєднувати в СРС використання 
ПК з іншими видами навчальної діяльності.

Основним педагогічним завданням колективу ВНЗ, 
який впроваджує ММТ у СРС і розробляє ПЗНП, є ство-
рення такого ППЗ, який би стимулював студента на ви-
явлення й розв’язання різного роду проблемних завдань. 
Працюючи з ПЗНП, студент намагається знайти правиль-
ну стратегію розв’язання завдання, вибравши її з кількох 
можливих варіантів. Створення в процесі навчання не про-
гнозованих, проблемних ситуацій і завдань сприяє розвит-
ку в студента оптимізаційного, критичного мислення, 
вміння знаходити оригінальні, нестандартні розв’язки.

Відзначимо, що під час СРС у комп’ютерному класі 
частина функцій викладача передається ПК, однак, ви-
користання комп’ютерів у СРС не обмежує його функції 
викладача, не ставить у роль пасивного спостерігача за ро-
ботою студента. Засоби ММТ звільняють педагога від ру-
тинної роботи, створюючи умови для індивідуальної допо-
моги та підтримки студентів. Необхідність у консультації 
викладача виникає в процесі СРС під його керівницт вом, 
розв’язання студентами творчих, дослідницьких, проблем-
них завдань за допомогою ПК. Отже, в умовах навчання із 
застосуванням ММТ викладачеві повинен бути наданий 
пріоритет у таких питаннях, як створення пізнавальної, 
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творчої атмосфери в аудиторії, стимулювання інтересу 
студентів до самостійного отримання знань, підтримка 
дисципліни, організація спілкування й взаємодії студентів 
для колективного розв’язання загальних проб лем, підви-
щення ефективності використання HIT під час вивчення 
конкретної дисципліни [2]. 

Висновки. ММТ є важливим інструментом, який до-
поможе педагогу в практичній реалізації індивідуально 
зорієнтованого навчання та сприяє прояву креативності 
викладача в процесі розробки нових індивідуально зорі-
єнтованих методик проведення СРС, підготовки методич-
ної й навчальної документації, коректування навчальних 
планів і програм.

Таким чином, використання ММТ викладачами у СРС 
студентів дозволить:

– повніше використовувати засоби мультимедіа для 
підвищення ефективності навчання;

– раціонально розподілити функції викладача, студен-
та й ПК;

– реалізувати в СРС індивідуально зорієнтований під-
хід до навчання;

– визначити оптимальне співвідношення нових педа-
гогічних технологій і традиційних методик навчання;

– розробити варіативні методики проведення СРС із 
використанням ММТ.
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наВчально-методичне та матеріально-теХнічне ЗабеЗпечення наВчальноГо 
проЦесу на і та іі ФармаЦеВтичниХ ФакультетаХ ЗапоріЗькоГо держаВноГо 
медичноГо уніВерситету при Викладанні дисЦипліни «біолоГічна Хімія»

Д. М.Сінченко, К. В. Александрова, С. В. Левіч
Запорізький державний медичний університет

Більше половини вищих навчальних медичних закла-
дів України мають фармацевтичні факультети, що займа-
ються підготовкою фахівців за спеціальностями «Фар-
мація», «Клінічна фармація», «Технології парфумерно-
косметичних засобів» тощо. Слід відзначити, що викла-
дання дисципліни «Біологічна хімія» для студентів фарма-
цевтичних факультетів має суттєві відмінності від такого 
на медичних факультетах. Майбутні провізори повинні 
вміти оцінювати вплив лікарських препаратів на біохіміч-
ні процеси та проводити корекцію патологічних станів з 
урахуванням фармакодинамічних та фармакокінетичних 
параметрів. 

Навчальний процес у ВНЗ вимагає нормативного, 
інформаційного, методичного, кадрового та матеріально-
технічного забезпечення. Нормативне забезпечення здійс-
нюється Законом України «Про вищу освіту»[1], стандар-
тами вищої освіти, іншими нормативними актами Мініс-
терства освіти і науки України та вищого навчального зак-
ладу. Інформаційне забезпечення викладення дисципліни 
«Біологічна хімія» у Запорізькому державному медичному 
університеті (ЗДМУ)здійснюється навчальними книгами 
(підручниками, навчально-методичними посібниками, ме-
тодичними вказівками, курсом лекцій тощо) та електро-
нними ресурсами. Методичне забезпечення реалізується 
обов’язковим супроводженням навчальної діяльності 
студентів методичними матеріалами[2].Упровадження 
кредитно-модульної системи підготовки фахівців та зосе-
редження уваги на самостійній роботі студентів вимага-
ють підвищення ефективності інформаційно-методичного 
забезпечення навчання[3].На сьогоднішній день 100 % 
лекційного матеріалу подається з використанням муль-
тимедійного супроводження з викладенням електронних 
версій на сторінку кафедри в мережі Інтернет. Кафедра 
біологічної хімії має свій комп’ютерний клас, де з вико-

ристанням різноманітних режимів програми тестування 
RATOS© проходить підготовка до складання інтегрова-
ного ліцензійного іспиту «Крок 1. Фармація». Слід від-
значити, що для студентів ІІ фармацевтичного факультету 
проводяться вебінари, що також допомагає у підготовці. 
На занятті студенти мають змогу переглянути навчальний 
демонстраційний фільм за тематикою змістового модулю. 
Для навчального процесу кафедра використовує спеці-
алізовані аудиторії, оснащені необхідним приладдям та 
апаратурою (спектрофотометри, фотоелектроколориме-
три, центрифуги, рН-метри) для проведення лабораторно-
практичних робіт. Їх використання дозволяє студенту 
отримати практичні навички при ідентифікації чи визна-
ченні концентрації речовин в біологічних рідинах. 

Використання цілісного системноорганізованого комп-
лексу навчально-методичного та матеріально-технічного 
забезпечення гарантує високу якість викладання і вивчен-
ня дисципліни «Біологічна хімія» на І та ІІ фармацевтич-
них факультетах ЗДМУ.
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дослідження еФектиВності ВиВчення ГістолоГії, ЦитолоГії та ембріолоГії 
студентами-медиками

Т. Р. Скибінська, О. В. Скибінський, Л. М. Сокуренко
Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Київ

Медицина та медична освіта, як і інші галузі науки, 
потребує використання нових технологій, без яких, сьо-
годні важко уявити сучасні наука та освіта. Отже виникає 
необхідність в процесах удосконалення навчання студен-
тів в медичних вузах та у вищих навчальних закладах у 
цілому. Керуючись цими питаннями нами був зроблений 
аналіз успішності та аналіз якості засвоєння матеріалу, се-
ред студентів лікувального факультету. Результати успіш-
ності були отримані з відомостей успішності та із звітів 
кафедри з матеріалів Центрального архіву міста Києва. Ми 
поділили їх на дві групи: 1 група – студенти 1931–1933гг.; 
2 група – студенти 1985–1987гг.

На початку тридцятих років минулого сторіччя за-
гальна кількість студентів медичного університету скла-
дала 1152 осіб. З роками їх кількість постійно зростає і це 
є результатом подій у суспільстві і у світі в цілому.

Так у 1931 році – 314 студентів, у 1932-му – 642 сту-
дента, 1933 рік – 547 студентів. Кількість студентів першо-
го курсу лікувального факультету Київського медичного 
університету у 1985 році – 836 чоловік, 1987 році – 1025. 
Серед студентів 1930–33 років більше 45 % демонструють 
високий рівень знань. При цьому не можна забувати і про 
економічні проблеми у суспільстві, що свідчить про заці-
кавленість студентів у отриманні медичної освіти не зва-
жаючи на існуючі труднощі. 

Викладання загальної ембріології, цитології та деяких 
розділів спеціальної гістології ембріології координувалось 
з кафедрами медичної фізики, біології, анатомії, біохімії, 
радіології, патологічної анатомії та фізіології.

У 1985/86 навчальному році на практичних занят-
тях з курсу гістології та цитології була збільшена на 10 
кількість нових мікроскопічних препаратів, кольорових 
та чорно-білих слайдів, 30 електронних мікрофотографії. 
Контроль отриманих знань починають теж удосконалюва-
ти. Широко застосовують як традиційні форми контролю, 
так і засоби для проведення підсумкових занять з викорис-
танням безмашинного метода програмуючого контролю 
з використанням нових розробок структурно-логічних 
схем, застосовуючи це до всіх тем із загальної та спеціаль-
ної гістології, з урахуванням ситуаційних задач.

Усі ці кроки по удосконаленню процесу навчання у 
вищому навчальному закладі для студентів-медиків, мали 
свої позитивні результати. Слід відзначити, що збільшення 
контингенту студентів на лікувальному факультеті на 285 
чоловік не знижує успішність і якість освіти, а навпаки – 
45,4 % студентів 1985/1986 н.р. навчаються на «відмінно» та 
«добре»і тільки 0,7 % студентів цього факультету не викону-
ють навчальну програму. Це достатньо високі показники.

Враховуючи всі наведені фактори, можна зробити 
вис новки щодо підвищення успішності серед студентів, а 
також рівня освіти в цілому.

По-перше: зацікавленість студента, його мотивація 
у процесі навчання – є важливою складовою успішності 
студентів. По-друге: робота з відстаючими студентами і 
наукова робота з талановитою молоддю, як свідчить час, 
має високий результат у досягненні поставлених завдань 
перед освітянами. Крім того, успішність студентів, на наш 
погляд, залежить від рівня викладання з використання су-
часних технологій.
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особлиВості ФормуВання та оЦінюВання клінічноГо мислення  
у студентіВ-медикіВ

І. М. Скрипник, О. Ф. Гопко, Г. С. Маслова, Н. П. Приходько
ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія», Полтава

В умовах сучасного динамічного сьогодення питан-
ня підготовки кваліфікованих лікарів, здатних макси-
мально якісно виконати свої професійні функції набуває 
все більшої актуальності. Тому завдання вищої медичної 
освіти полягає в підготувці лікаря з високим рівнем тео-
ретичних знань, ерудованого, з належним опануванням 
практичними навичками, здатністю приймати логічні, 
патогенетично обґрунтовані рішення у різноманітних 
клінічних ситуаціях. Шляхом накопичення практичного 

досвіду майбутній лікар формує свої власні стиль та ме-
тодики клінічного мислення. У найбільш узагальненому 
вигляді під клінічним мисленням розуміють когнітив-
ну здатність вирішувати професійні завдання шляхом 
ефективного використання теоретичних наукових знань, 
практичних навичок, особистого досвіду та інтуїції з ме-
тою вирішення діагностичних, лікувальних, прогностич-
них та профілактичних завдань для збереження здоров’я 
пацієнта [1, 2].
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Основою клінічного мислення є здатність до розумо-
вої побудови синтетичної і динамічної картини хвороби, 
переходу від сприйняття симптомів до відтворення патоге-
незу захворювання, шляхом створення логічного ланцюга 
міркувань. Специфічність клінічного мислення вимагає 
особливих шляхів його формування. Виключно теоретич-
ні знання не можуть вирішити цього завдання. Основа під-
готовки практичного лікаря – клініка і робота з пацієнтами 
коло ліжка хворого, де він відпрацьовує методику зібрання 
скарг, анамнезу, навички пальпації, перкусії, аускультації 
та самостійно визначається з тактикою ведення пацієнта, 
застосовує деонтологічні вміння при спілкуванні з хво-
рим. Такий підхід передбачає залучення в процес навчан-
ня викладача в якості модератора, який спрямовує процес 
засвоєння матеріалу в потрібне русло [3].

Важливим етапом в підготовці майбутнього лікаря 
є контроль засвоєння теоретичних знань та практичних 
навичок. Основними засобами оцінювання теоретич-
ної підготовки є ситуаційні задачі, тести різного рівня 
складності та співбесіда. Враховуючи тенденцію до не-
залежного оцінювання теоретичної підготовки студентів, 
особлива увага надається тестовому контролю. Тому в 
навчальному процесі систематично проводиться робота 
з базою даних «Крок-2», яка спрямована на поступове 
формування у студентів вміння оцінити клінічну задачу, 
зробити висновки, прогнози та рекомендувати заходи, 

спрямовані на розв’язання поставленої проблеми. Для 
цього йому необхідно інтегрувати свої знання як з внут-
рішньої медицини, так і з інших теоретичних і клінічних 
дисциплін [4].

Практична складова оцінюється коло ліжка хворого 
шляхом обгрунтування клінічного діагнозу зякісним ди-
ференціальним діагнозом та плануванням діагностично-
лікувального процесу. 

Таким чином, такі підходи до формування та оціню-
вання клінічного мислення дозволяють адаптувати сту-
дента до майбутньої професійної діяльності.
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THE ROLE OF bASIC kNOwLEDGES FROM ORTHODONTICS IN ORTHODONTIST SPECIALIST 
FORMATION

L. V. Smaglyuk, N. V. Kulish, A. Y. Karasiunok
Higher State Educational Institution of Ukraine «Ukrainian Medical Stomatological Academy»

Вивчати ортодонтію починають студенти ІІІ курсу стоматологічного факультету. Перші ж теми, які вони опановують, 
присвячені нормальному розвитку та функціонуванню зубо-щелепної системи людини. Ці знання є найважливішим базисом, 
вкрай необхідним для роботи лікарям, не залежно від фаху. 

Ортодонтія – це складна і багатогранна наука, що вивчає етіологію, патогенез, діагностику, лікування та профілакти-
ку зубо-щелепних аномалій та деформацій, які у більшості випадків супроводжуються чи формуються внаслідок порушення 
функцій зубо-щелепної системи. 

Педагогами кафедри ортодонтії широко використовуються нові сучасні форми і методи навчання, що дає можливість підви-
щити якість освіти. З цією метою викладачами було створено і видано навчальний посібник-атлас «Базовий курс ортодонтії».

Використання навчальних посібників, добре ілюстрованих і адаптованих під рівень студентів, таких як «Базовий курс 
ортодонтії», дозволяють підготувати їх до подальшої ефективної професійної діяльності, побудованої на фундаментальних 
базових знаннях, що забезпечить формування спеціаліста лікаря-ортодонта.

The study of orthodontics starts third-year students of the Faculty of Dentistry. The first topics are dedicated to the normal development 
and functioning of the teeth-jaw system. This knowledge is essential base, essential for each doctor, regardless of specialty.

Orthodontics – is a complex and multifaceted science that studies the etiology, pathogenesis, diagnostics, treatment and prevention 
of malocclusions, which in most cases accompanied by or formed as a result of dysfunction of the teeth-jaw system.

The department of orthodontics` teachers used new modern forms and methods of training widely to improve the quality of 
education. The Atlas "Basic Course of Orthodontics" by teachers were created and published. 

The well illustrated and adapted to the level of students tutorials using, such as "Basic course of orthodontics", can prepare them for 
further effective professional activity, based on fundamental knowledge base that will provide formation specialist orthodontist.

Вступ. Першим важливим кроком, після обрання про-
фесії, на шляху формування спеціаліста є навчання. Про-
тягом ІІІ курсу студенти відчувають постійний тиск через 

велике навантаження. Це зумовлено програмою, що вивча-
ється за Болонською системою навчання та підготовкою 
до написання ліцензійного іспиту «Крок-1». У студента 
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ще не повністю сформована здатність вчитися самостій-
но, оцінювати свої індивідуальні особливості пізнавальної 
діяльності, розподіляти час для самостійної підготовки. І 
саме в цей складний період починається вивчення орто-
донтії. Протягом кількох місяців студенти мають осягнути 
всі базові знання з предмету, що в подальшому забезпе-
чить формування спеціаліста лікаря-ортодонта. 

основна частина. Ортодонтія – це складна і багато-
гранна наука, що вивчає етіологію, патогенез, діагностику, 
лікування та профілактику зубо-щелепних аномалій та де-
формацій, які у більшості випадків супроводжуються чи 
формуються внаслідок порушення функцій зубо-щелепної 
системи. Вивчати ортодонтію починають студенти ІІІ кур-
су стоматологічного факультету. Перші ж теми, які вони 
опановують, присвячені нормальному розвитку та функ-
ціонуванню зубо-щелепної системи людини. Ці знання є 
найважливішим базисом, вкрай необхідним для роботи 
лікарям, не залежно від фаху. 

Починаючи навчання з предмету, студенти вважають 
себе досить самостійними і не завжди відчувають по-
требу в допомозі з боку викладачів. Тож перше завдання, 
що ставлять перед собою педагоги кафедри ортодонтії – 
це зацікавлення студентів дисципліною, як базовою для 
формування майбутнього спеціаліста. Викладачі навча-
ють логічно мислити, відстоювати свою думку, займатися 
науковою, пошуковою і дослідницькою роботою. Та для 
діяльності такого рівня необхідно мати фундаментальні 
базові знання. 

Моделювання професійних умінь майбутнього лікаря-
ортодонта є складовою цілісного навчального процесу. 
Першим кроком у цьому напрямку є розвиток початкового 
недиференційованого інтересу до певного виду діяльності, 
головного в професійній мотивації. Повноцінне ж засво-
єння базових знань дозволяє формувати позитивні профе-
сійні орієнтації, які дають змогу побудувати у свідомості 
студента ідеальну модель майбутньої фахової діяльності, 
що служитиме еталоном у професійному саморозвитку. І 
лише наступним кроком є активне формування професій-
них умінь, необхідних для практичної діяльності.

Розуміння поставлених задач дозволяє викладачам 
підвищити ефективність стоматологічної освіти шляхом 
систематизації набутих студентами знань, умінь та нави-
чок у контексті творчого застосування комплексу базових 
знань у діяльності майбутніх лікарів-ортодонтів. 

Та сучасна система вищої освіти ставить завдання 
безперервно вдосконалювати форми і методи навчання, 
максимально наближати його організацію до сучасних ви-
мог, давати кожному студентові якісну й ефективну освіту 
[1]. Пріоритетними напрямами у розвитку вищої освіти є 
особистісна орієнтація, постійне підвищення якості осві-
ти, оновлення її змісту і форм, запровадження освітніх 
інноваційних технологій, інтеграція вітчизняної освіти до 
європейського та світового освітніх просторів [1, 2]. 

Утілення названого підходу ставить нові вимоги щодо 
організації навчально-пізнавальної діяльності студентів; 
їхній реалізації сприяє застосування нових методів на-
вчання.

Педагогами кафедри ортодонтії широко використо-
вуються нові сучасні форми і методи навчання, що дає 
можливість підвищити якість освіти. З цією метою викла-
дачами було створено і видано навчальний посібник-атлас 
«Базовий курс ортодонтії» [3]. У виданні викладені матері-
али щодо оптимізації вивчення актуальних в академічному 
і науково-практичному аспектах питань ортодонтії. Атлас 
адаптований під рівень студентів, доступно ілюстрований. 
Так в ілюстративній формі представлені матеріали, що сто-
суються розділів загальної і приватної ортодонтії. Таким 
чином, надана інформація дає можливість самостійно осво-
їти наступні розділи предмета: пренатальний і постнаталь-
ний періоди розвитку зубощелепно-лицевого відділу люди-
ни; механізми зростання і розвитку зубощелепно-лицевого 
відділу людини; методи обстеження пацієнта із зубоще-
лепними аномаліями і деформаціями; основні принципи 
планування, методи лікування і профілактики пацієнтів із 
зубощелепними аномаліями та деформаціями. Ілюстратив-
ність викладеного матеріалу дозволяє студентам доцільно 
використовувати час теоретичної підготовки до практично-
го заняття за допомогою «Базового курсу ортодонтії». 

Висновок. Таким чином, враховуючи складність 
навчання студентів ІІІ курсу на кафедрі ортодонтії, що 
пов’язана з об’ємним матеріалом, недосконалим розподі-
ленням часу на підготовку до занять, обмеженим часом, 
який відводиться на практичні заняття, вдосконалення 
самостійної роботи студентів ІІІ курсу з дисципліни за-
лишається актуальним і потребує подальших розробок і 
застосування новітніх методів підвищення ефективності 
вищої освіти. Використання навчальних посібників, добре 
ілюстрованих і адаптованих під рівень студентів, таких як 
«Базовий курс ортодонтії», дозволяють підготувати їх до 
подальшої ефективної професійної діяльності, побудова-
ної на фундаментальних базових знаннях, що забезпечить 
формування спеціаліста лікаря-ортодонта.
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Сучасна освітня парадигма визначає навчання як керо-
вану навчально-пізнавальну діяльність, що призводить до 
важливих змін особистості студента: підвищення інтелекту, 
виховання визначних рис особистості, психологічні зміни 
особистості в напрямку більш повної її самореалізації. 

Для вирішення проблеми підвищення ефективності 
навчання з використанням інформативних комп’ютерних 
технологій застосовуються методики, які охоплюють такі 
етапи: створення мультимедійних лекційних демонстра-
цій; розробка завдань для дистанційного навчання з фар-
мацевтичної ботаніки (денна та заочна форми навчання); 
застосування комп’ютерних технологій у роботі наукового 
гуртка; комп’ютерне тестування, як перший крок здачі мо-
дульного контроля.

Лекційні демонстрації є першим кроком впроваджен-
ня засобів мультимедіа в процес викладання дисциплін. 
Лектор розширює можливість проведення різноманітні-
ших і інформативніших лекцій, ніж при класичному ме-
тоді викладання. 

Методика лекційних демонстрацій може містити:
1. Лекційні демонстрації процесів і явищ, якісна скла-

дова яких відповідає емпіричному досвіду студента.
В цьому випадку в лекційних демонстраціях основну 

увагу приділяють взаємозв’язкам і взаємозалежностям 
різних аспектів процесу або явища. На приклад лекційний 
матеріал з розділу «Морфологія генеративних органів рос-
лин» (курс «Фарацевтична ботаніка»), включає фрагмен-
ти документального відео форм запилення рослин, етапи 
проростання пилку, насіння, поширення плодів слай-
ди рослин, у яких лікарською сировиною саме є квітки, 
плоди, насіння. Інший приклад з курсу «Ресурсознавсто 
лікарських рослин» одна із лекція передбачає перегляд 
відео «Географічна приуроченість сировинних джерел 
фітозасобів, які включені у Європейську Фармакопею» 
та слайди з статистичною обробкою данних, щодо лікар-
ських рослин України, які входять у фітозасоби вітчизня-
ного виробництва.

2. Лекційні демонстрації процесів і явищ, невідомих 
студентам, але не суперечні їх емпіричним уявленням про 
основні закономірності. Наприклад демонстрація відео-
фільму «Тканини рослинного організму» розширює абст-
рактні уявлення студента про мікроскопічну структуру та 
функції клітин, комп’ютерна графіка дає уяву просторо-
вого розміщення тканин та клітин у складі анатомічних 
органів. 

Робота студентів наукового гуртка проводиться у 
двох напрямках: науково-дослідні роботи та рефератив-
на обробка літературних джерел, інтернет-сайтів за пев-
ною медико-фармацевтичною тематикою. Доповідь на 
засіданні гуртка є презентацією знань, умінь та навичок, 
отриманих у процесі самостійної роботи. потрібно чітко 
виконувати вимоги статуту наукового гуртка про порядок 
представлення інформації, контролювати витрати часу на 
ті чи інші пункти доповіді, а мультимедійні засоби повин-
ні допомогти в цьому.

Висновок. Для вирішення проблеми підвищення 
ефективності навчання з використанням інформативних 
комп’ютерних технологій застосовуються методики, які 
охоплюють такі етапи: створення мультимедійних лекцій-
них демонстрацій; розробка завдань для дистанційного 
навчання з (денна та заочна форми навчання); застосуван-
ня комп’ютерних технологій у роботі наукового гуртка; 
комп’ютерне тестування, як перший крок здачі модульно-
го контроля.
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життєВі Цінності студентіВ-медикіВ

О. В. Соляник, А. В. Федченко
Запорізький державний медичний університет

Специфіка професійної діяльності лікаря в усі часи 
була направлена на профілактику захворювань, збережен-
ня здоров’я та життя людей. Однак існують протиріччя 
між об’єктивною потребою суспільства у висококваліфі-
кованих фахівцях в області медицини, які володіють вмін-
нями спланувати своє професійне майбутнє, і недостатнім 
рівнем сформованості даної якості у студентів медичного 
університету. Предметом аналітичної діяльності стало ви-
значення фактичного рівня розвитку ціннісних уявлень 
студентів медичного вузу. За допомогою опитувальника, 
розробленого М. Рокичем, ми провели діагностику цінніс-
них орієнтацій студентів як системи особистих установок 
по відношенню до вже існуючих у суспільстві матеріаль-

них і духовних цінностей. Вони являють собою сукуп-
ність переконань, прийнятих індивідом в якості власних 
внутрішніх орієнтацій; систему стійких відносин до світу. 
Ціннісні орієнтації студентів знаходяться на стадії фор-
мування та подальшого розвитку, тому методика М. Роки-
ча націлена на виявлення ієрархії цінностей, розділених 
особистістю. Нами було проведене анкетування 60-тис 
тудентів медичного університету третього року навчання 
з використанням методики М. Рокича «Ціннісні орієнта-
ції». Найбільш важливими термінальними цінностями для 
студентів-медиків є: «здоров’я» – 55,5 %, «кохання» – 24 %, 
«щасливе сімейне життя» – 24 %, «матеріально забезпече-
не життя» – 22,2 %, «наявність хороших та вірних друзів» 
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– 29,6 %; серед інструментальних цінностей виділяють: 
«вихованість» – 25,9 %, «чесність» – 20,3 %, «життєрадіс-
ність» – 14,8 %, «освіченість» – 12,9 %, «відповідальність/
самоконтроль» – 18,5 %.Таким чином, використана нами 
методика показала, що опитані студенти виховуються на 

правильних моральних принципах, бо на першому місці 
для них є здоров’я, що дозволяє визначити змістовну сто-
рону спрямованості особистості та становить основу став-
лення даної особи до навколишнього світу й інших людей, 
а також основу світогляду і життєвої концепції.

Викладання біоетики у системі додипломної підГотоВки сучасниХ лікаріВ

І. Ю. Сопова
ВДНЗ «Буковинський державний медичний університет», Чернівці

Вступ. Бурхливий розвиток біології та медицини у 
другій половині ХХ століття розширив можливості діаг-
ностики та лікування хвороб, що підштовхнуло до оста-
точного становлення такої дисципліни як біоетика. Ще 
десять років тому в Україні біоетику сприймали як фахо-
ву етику медиків. Сьогодні чітко окреслено предмет цієї 
науки, який включає у себе не тільки систему взаємовід-
носин між лікарем та пацієнтом, а й етичну та правову 
регламентацію наукових досліджень, а також цілий блок 
соціально-етичних проблем новітніх медичних технологій 
[1], створена система навчання фахівців.

основна частина. Однією з провідних ланок цієї 
системи навчання є викладання курсу біоетики на до-
дипломному етапі підготовки лікарів. Про необхіність 
цього свідчить те, що до 15 % студентів на першому занят-

ті з дисципліни неспроможні ідентифікувати окремі базо-
ві теоретичні терміни з підготовки медиків (найбільшу 
складність викликає поняття «евтаназії»), спостерігається 
брак знань з лікарської етики. Скорочення більше ніж на 
30 % аудиторних годин з біоетики у цьому році не сприяє 
покращанню ситуації і вимагає пошуку шляхів оптиміза-
ції процесу викладання цього предмету.

Висновки. Формування сучасного біоетичного мис-
лення майбутніх лікарів – це запорука підготовки висо-
кокваліфікованих спеціалістів та гідних представників 
міжнародної медичної спільноти.
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динаміка покаЗникіВ стресостіЙкості ВикладачіВ клінічної каФедри  
ВиЩоГо медичноГо наВчальноГо Закладу

Т. В. Сорокман, С. В. Сокольник, Л. В. Швигар
Буковинський державний медичний університет

Вступ. Викладач вищого медичного навчального за-
кладу (ВМНЗ) для для ефективності освітнього процесу 
повинен витрачати достатньо фізичних, психологічних 
ресурсів, як для підготовки, проведення навчальних за-
нять, так і для оформлення методичної роботи [4, 5, 6]. 
Дослідження факторів стресу в професійній діяльності 
викладачів є актуальним в аспекті соціальної значущос-
ті, оскільки знання особливостей прояви стресу можуть 
бути використані в профілактиці емоційного вигорання 
викла дачів, у гармонізації взаємовідносин між учасни-
ками освітнього процесу, а саме у взаємодії «викладач-
студент». Стресостійкість – це здатність протистояти 
сильним негативним емоційним впливам, що виклика-
ють високу психічну напруженість, оскільки діяльність 
викладача перебігає за умов значних психологічних на-
вантажень. Важливим чинником соціальної адаптації до 
стресових ситуацій є розвинута соціально-психологічна 
толерантність особистості педагога. Нетерпимість у 
знач ній мірі зумовлена стереотипами особистості, нега-
тивними установками міжособистісного оцінювання. На 
її прояв можуть впливати різні риси характеру: агресив-
ність, егоцентричність, доброзичливість, домінантність 
тощо.

основна частина. Мета роботи – проаналізувати 
стресостійкість викладачів клінічної кафедри ВМНЗ впро-
довж навчального року. 

Дослідження проводилося на прикладі кафедри пе-
діатрії та медичної генетики Буковинського державного 

медичного університету двічі: в середині та в кінці 2014–
2015 навчального року. Для дослідження використана ме-
тодика Холмса і Раге [2, 3]. Визначення стресостійкості та 
соціальної адаптації представлено у вигляді шкали, в якій 
кожній важливій життєвій події відповідає певне число ба-
лів залежно від ступеня його стресогенності. Підсумкова 
сума визначала ступінь опірності стресу. Всього проана-
лізовано результати дослідження 12 викладачів. Середній 
вік становив 39,4±2,1 роки.

За результатами дослідження, проведеного в середині 
навчального року, встановлено, що більше 2/3 викладачів, 
а саме 83,3 % показали високий ступінь опірності стресу, 
16,6 % – низький ступінь опірності стресу. Дещо інші по-
казники отримані при дослідженні стресогенності в кінці 
навчального року: 41,6 % викладачів мали високий ступінь 
опірності стресу, 25,0 % – середній і 33,3 % – низький. 
Аналіз основних типів стресостійкості виявив наступ-
ний розподіл учасників дослідження: стресонестійкі осо-
бистості – 25,0 %, стресотренуючі особистості – 25,0 %, 
стресотормозні особистості – 16,6 %, стресостійкі осо-
бистості – 33,3 %. Отже, збільшення навантажень, у тому 
числі психічних, на нервову систему і психіку викладача 
впродовж навчального року призводить до формування 
емоційної напруги, яка виступає одним із головних чин-
ників розвитку різних захворювань.

Висновок. В даний час на передній план виходить 
турбота про збереження психічного здоров’я та форму-
вання стресостійкості викладача ВМНЗ. 
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лекЦія як осноВна складоВа ВиВчення патоморФолоГії

І. І. Старченко, Н. В. Ройко, Б. М. Филенко, С. А. Проскурня, О. К. Прилуцький 
Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія», Полтава

Вступ. Однією з основних форм навчання студентів 
у вищому навчальному закладі є викладання лекцій, що 
потребує особливої уваги у зв’язку зі стрімким розвитком 
медичної науки, появою нових методів наукового дослі-
дження, постійного збільшення потоку наукової інформа-
ції [1].

Лектор – це не лише особа відповідної кваліфікації, 
яка має досвід викладання та наукового дослідження, але і 
вимоглива до себе людина, яку поважає аудиторія. 

Важливою умовою організації лекції з патологічної 
анатомії є читання їх згідно плану та в об’ємі, який може 
бути сприйнятий слухачем.

Викладання патологічної анатомії в медичному ви-
щому навчальному закладі на сучасному етапі має деякі 
особ ливості, що пов’язано, в першу чергу, з бурхливим 
розвитком медичної науки і техніки та одночасним скоро-
ченням навчальних годин. Так, згідно навчального плану 
кількість лекцій на медичних факультетах складає 40 го-
дин та 20 годин на стоматологічному факультеті.

Отже, враховуючи великий обсяг інформації та брак 
лекційних годин, актуальною проблемою є пошук но-
вих підходів удосконалення навчально-методичного та 
матеріально-технічного забезпечення навчального проце-
су, в тому числі і викладання лекцій.

Основна частина. Однією з основних задач вищої ме-
дичної школи є покращення якості навчального процесу. 
Тому, лекція повинна бути проблемною. Основною зада-
чею лекції є послідовне викладення ключових питань па-
тологічної анатомії, розвитку найважливіших закономір-
ностей процесів, що протікають в ураженому органі, змін 
в цих процесах під впливом лікування і в той же час не 
повинна дублювати підручник [2].

Крім того, в лекції необхідно показати розвиток дум-
ки, підкреслити те, що є загальновизнаним і те, що необ-
хідно дослідити. Лекції повинні навчити студентів само-
стійно працювати, показати перспективи розвитку науки 
та можливі шляхи подальших досліджень, спонукати до 
творчого мислення.

Оскільки на лекціях з патологічної анатомії виклада-
ється велика кількість конкретних даних, лекція повинна 
бути демонстративною, тому що від наочності буде зале-
жати більш якісне засвоєння матеріалу. Важливе значення 
має сучасне оснащення аудиторії [3].

Лекційний матеріал професорами та доцентами ка-
федри патологічної анатомії з секційним курсом викла-
дається з використанням мультимедійних технологій, що 
розширюють можливості демонстрацій зображень макро- 

та мікропрепаратів, які ілюструють сучасні можливості 
морфологічної діагностики захворювань. З’явилась мож-
ливість оперативно змінювати та доповнювати лекцій-
ний матеріал з використанням ілюстрацій різних методів 
дослідження, в тому числі демонструвати матеріал спо-
стережень з особистої практики та наукових досліджень 
викладачів кафедри. Це дозволяє поглиблено викласти 
матеріал лекції. В якості переваг мультимедійних презен-
тацій відмічено підвищення зацікавленості до вивчення 
дисципліни, наочність, можливість правильного сприй-
няття термінів, сучасних класифікацій та схем патогенезу 
захворювання. Кожна лекція забезпечена відповідними 
навчально-методичними матеріалами та мультимедійною 
презентацією на електронному носії. 

Робота науково-педагогічних співробітників кафедри 
в практичній охороні здоров’я дозволяє забезпечити не 
тільки аутопсійним та біопсійно-операційним матеріалом, 
але і проілюструвати ефективне використання різноманіт-
них морфологічних методів дослідження, що підвищує ін-
терес у студентів до пізнання науки і дає процес навчання 
більш продуктивним.

Також значну увагу необхідно приділити формі викла-
дання, доступності, простоті (навіть при читанні складних 
питань), літературній мові лекції. Важливо, щоб лектор 
лише користувався конспектом, але не читав увесь текст і 
викладення матеріалу повинно бути вільним. Така лекція 
викликає більшу зацікавленість, легше засвоюється. Лек-
тор може залучати студентів до активної участі, примуси-
ти їх думати, здійснювати зворотній зв’язок з аудиторією. 
Якщо є різниця у підготовці слухачів та у можливостях 
сприйняття ними інформації, лекція повинна бути орга-
нізована так, що без зниження її академічного рівня була 
доступною для всієї аудиторії, послідовна у викладанні. 
В іншому випадку студенти втрачають зацікавленість та 
перестають слухати.

Для підвищення ефективності сприйняття та закрі-
плення програмного матеріалу необхідно при плануванні 
намагатися, щоб читання лекцій передувало практичним 
заняттям. Необхідно рекомендувати студентам не автома-
тичне переписування, а коротке конспектування матеріалу 
лекції.

Важливе значення має профілізація лекцій на окремих 
факультетах (медичний, стоматологічний, педіатричний). 
Мова йде не тільки про 2–3 спеціальні лекції зі спеціаль-
ної патоморфології, але і при викладанні питань, які не-
обхідно знати лікарю будь-якої спеціальності, необхідно 
підкреслювати  особливості, що стосуються певного про-



279

філю. Наприклад, перебіг дизентерії, ревматизму та інших 
захворювань у дітей, зміни слизової оболонки ротової по-
рожнини при цих та інших захворюваннях при читанні 
лекції студентам-стоматологам.

Висновки. Таким чином, з метою підвищення рівня 
знань студентів, якості освітнього процесу необхідно, по-
ряд із традиційними методиками викладання дисциплі-
ни, широко впроваджувати і застосовувати інноваційні 
технології, спрямовані на покращення запам’ятовування 
і відтворення пройденого матеріалу. Це також дозволяє 
формувати у студентів базові компетенції, які допоможуть 
їм здобувати нові знання та вміння, а в майбутньому за-
стосовувати їх для успішної діяльності в обраній сфері 
медицини. 
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FORMATION OF PERSONAL COMPETENCIES IN STUDENTS AND TEACHERS DURING  
THE LEARNING PROCESS

O. Y. Stepanenko, V. D. Karamyshev, T. V. Dejeva, V. O. Panasenko, N. I. Klochko
Kharkiv National Medical University

На даний час якісна вища освіта зобов’язана забезпечити необхідний рівень професійних і особистісних компетенцій май-
бутніх фахівців. Саме особистісні компетенції визначають ефективність та якість викладання, тому необхідно створити спеці-
альну систему їхнього виявлення й контролю у студентів і викладачів. Сформульовано завдання, етапи та базові складові для 
формування особистісних компетенцій. Головна перевага компетентнісного підходу в навчанні полягає в тому, що він дозволяє 
ефективно використовувати в майбутньому знання, уміння й навички отримані в минулому, створює унікальну можливість за-
стосовувати їх у непередбачуваних ситуаціях, а також робить процес навчання безперервним.

Currently, qualitative higher education is obliged to provide the necessary level of professional and personal competencies of future 
professionals. Namely personal competencies determine the efficiency and the quality of teaching process, so it is necessary to create a 
special system of displaying and controling of the personal competencies in students and teachers. The problems, the steps and the basic 
elements for the formation of personal competencies were represented. The main advantage of the competence approach in education is 
that it allows usingknowledge and skills obtained in the past more effectively in the future, creates a unique opportunity to apply them 
in unpredictable situations, and also creates a continuous learning process.

Вступ. На даний час якісна вища освіта зобов’язана 
не тільки забезпечувати необхідний рівень знань, умінь і 
навичок, а й удосконалювати особистісні якості майбутніх 
фахівців. Тепер ці якості називають базовими особистіс-
ними компетенціями, які є основою, що визначає можли-
вості і затребуваність людини в різних сферах діяльності 
[1]. На жаль, сучасні правила прийому до вищих навчаль-
них закладів грунтуються виключно на оцінці рівня знань 
та абсолютно не враховують навіть базових особистісних 
компетенцій. Імовірно, в умовах сучасної реформи осві-
ти і тих можливостей, які вона відкриває в університетах, 
буде не тільки ліквідовано цю прогалину, а й з’явитися 
справж ня система прояву й контролю особистісних ком-
петенцій студентів і викладачів. Очевидно, що саме осо-
бистісні компетенції визначають ефективність і якість 
викладання. Говорячи про систему проявуй контролю 
особистісних компетенцій слід знати, що для побудови 
цієї системи необхідно сформулювати загальноприйняту 
парадигму особистісних компетенцій, якої на даний час 
немає. За визначенням, під поняттям «парадигма» розу-
міють «те, що об’єднує членів наукового співтовариства», 

«усю сукупність переконань, цінностей, технічних засобів 
та ін., яка характерна для членів даного співтовариства» 
[2]. «Парадигми дають вченим не тільки план діяльності, 
але також вказують і деякі напрямки, істотні для реалізації 
плану». Необхідно також пам’ятати, що компетенції про-
являються лише в процесі їх використання. Очевидно, що 
потрібно не тільки сформувати компетенції, а й створити 
умови для їх прояву. Тут виникає нова проблема, проблема 
відповідності парадигми особистісних компетенцій і па-
радигми прийнятої системи освіти.

основна частина. На даний час відомо 37 компе-
тенцій [3], необхідних для успішного навчання, з яких 
для вищої школи необхідно відокремити такі: 1. Здат-
ність ясно формулювати конкретні цілі; 2. Прагнення до 
досягнення визначених цілей; 3. Готовність і здатність 
навчатися самостійно; 4. Стратегічне планування; 5. Го-
товність використовувати нові ідеї та інновації для до-
сягнення мети; 6. Аналіз навколишнього середовища для 
виявлення її можливостей та ресурсів; 7. Використання 
ресурсів; 8. Установка на взаємний виграш; 9. Ставлення 
до правил як до вказівок щодо бажаних способів поведін-
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ки; 10. Здатність приймати рішення, адекватні визначеним 
цілям; 11. Персональна відповідальність; 12. Здатність 
до спільної роботи заради досягнення мети; 13. Здат-
ність слухати інших людей і брати до уваги те, що вони 
кажуть; 14. Прагнення до оцінки особистісного потенці-
алу співробітників; 15. Здатність вирішувати конфлікти і 
пом’якшувати суперечності; 16. Здатність ефективно пра-
цювати в ролі підлеглого.

Таким чином, кожен досліджуваний предмет виступає 
як об’єкт формування певних особистісних компетенцій і 
середовища для їх прояву. 

У зв’язку з цим можна сформулювати такі завдання:
1) забезпечити необхідну мотивацію для вивчення 

предмета;
2) домогтися позитивної динаміки якості знань;
3) забезпечити необхідний рівень володіння предмет-

ною компетенцією;
4) розвинути якості особистості, що визначають по-

тенціал до професійного росту. 
Етапи формування особистісних компетенцій:
1. Вивчення та аналітична оцінка особливостей поточ-

ного контингенту студентів. 
2. Визначення форм, методів, технологій роботи.
3. Підбір і розробка інструментарію для визначення 

результативності.
4. Створення дидактичних і методичних матеріалів.
Базові складові для формування особистісних ком-

петенцій: загальна культура, організованість, самостій-
ність, відповідальність, пізнавальна активність, потреба 
в саморозвитку, предметна компетентність. Ключовим 
моментом у формуванні особистісних компетенцій є те, 
що «компетентність зароджується в надрах психіки люди-
ни», а формується і розвивається (або загальмовує розви-
ток) залежно від «середовища існування» [3]. У зв’язку із 

цим, на перший план виступає роль предмета і відповід-
ної кафедри. Щодо особистісних компетенцій викладачів 
необхідно звернути увагу на: спеціальну й професійну 
компетентність в галузі дисципліни, методичну компе-
тентність у способах формування знань і умінь студентів, 
соціально-психологічну компетентність упроцесі проце-
сів спілкування, аналітико-синтетичну компетентність в 
оцінюванні мотивів, здібностей, переваг і недоліків сту-
дентів і власної особистості.

Висновки. 1. Особистісні компетенції визначають 
ефективність і якість викладання, тому необхідно створи-
ти спеціальну систему прояву й контролю особистісних 
компетенцій студентів і викладачів.

2. Кожен досліджуваний предмет виступає як об’єкт 
формування певних особистісних компетенцій і середови-
ща для їх прояву.

3. Компетентнісний підхід у навчанні дозволяє ефек-
тивно використовувати в майбутньому знання, вміння і 
навички, отримані в минулому, створює унікальну мож-
ливість застосовувати їх у непередбачуваних ситуаціях, а 
також робить процес навчання безперервним.
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Вступ. Швидкий розвиток фармацевтичної галузі в 
Україні має на меті підготовку висококваліфікованих кад-
рів, гарно обізнаних по основним напрямкам сучасної 
фармації та фармакології. В сучасних умовах заочна фор-
ма навчання на фармацевтичному факультеті превалює, 
що дозволяє студентам і працювати, і вчитись, і втілювати 
отримані знання. Враховуючи самостійний характер на-
вчального процесу, підготовчий та контролюючий етапи 
мають найголовніше значення.

Основна частина. Провідними методами забезпечення 
вивчення учбових дисциплін є прослуховування установ-
чих лекцій, які надають основні принципи, спрямовують 
студента на сучасні вимоги конкретної навчальної дис-
ципліни, отримання і самостійне виконання контроль-
них робіт, робота на практичних заняттях, підготовка та 
здача заліків, іспитів під час сесій, написання курсових і 
дипломних робіт. Це стандартна робота студентів заочної 
форми навчання. Останніми роками за ініціативою дека-
нату фармацевтичного факультету дещо змінений порядок 
самостійної роботи студентів. Впроваджене на всіх курсах 

виконання вхідної контрольної роботи на першому занятті 
навчальної сесії. Перш за все, під час установчих лекцій, 
студенти отримують завдання (тести і ситуаційні задачі), 
які потрібно відпрацювати до початку поточної екзамена-
ційної сесії. Для цього з кожної дисципліни підготовлений 
електронний і друкований варіанти методичних розробок, 
які містять перелік тестів, задач з кодами вірних відпові-
дей і прикладом рішення ситуаційних задач. Ці матеріали 
розміщені в електронній бібліотеці, на сайті кафедри та є 
доступними для широкого кола студентів. 

Наступний перехідний шлях навчання на заочному 
відділенні фармацевтичного факультету – підготовка та 
здача тестових іспитів за програмою «Крок-1», «Крок-2» 
і «Крок-3». Зазначені зміни потребують від викладачів 
профільних кафедр складання матеріалів, доведення їх 
до студентів, відповідна підготовка, обговорення під час 
практичних занять, проведення індивідуальних і групо-
вих претестувань, обговорення і розбір найбільш частих і 
типових помилок, цілеспрямована самостійна підготовка. 
Для цього колективи відповідних кафедр підготували та 
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видали електронний і друкований варіанти тестів, що від-
повідають програмі ліцензійних іспитів та наявні в базах 
попередніх років. Ці варіанти доступні абсолютно всім 
студентам і також знаходяться в електронній базі універ-
ситету і кафедр.

Вільне володіння комп’ютерною технікою, інтернет 
ресурсами – один з важливіших принципів сучасного на-
вчального процесу. Достатня кількість техніки в навчаль-
ному закладі взагалі, на конкретній кафедрі зокрема – пер-
ший аспект впровадження дистанційного навчання. Проте 
він є головним  і найбільш проблематичним, враховуючи 
недостатню забезпеченість та велику вартість її обслугову-
вання. Дистанційна освіта - взаємодія вчителя і учнів, ви-
кладача і студентів на відстані, яка відображає усі провід-
ні навчальному процесу компоненти (цілі, зміст, методи, 
організаційні форми, засоби навчання, засоби контролю) і 
реалізується специфічними засобами інтернет-технологій 
або іншими засобами, що передбачають інтерактивність. 
Основними передумовами дистанційного навчання є висо-
кий рівень розвитку засобів телекомунікацій, необхідність 
розширення навчального простору для зайнятих осіб, а 
також оптимізація аудиторного часу і самостійної роботи. 
Переваги дистанційної освіти не підлягають обговоренню 
і дозволяють: знизити витрати на здійснення навчання, 
проводити навчання великої кількості осіб, підвищити 
якість навчання за рахунок використання баз електронних 
бібліотек, створити єдине освітнє середовище. Врахову-
ючи збільшення частки самостійної роботи студентів під 
час впровадження дистанційної освіти, змінюються по-

треби до підготовки сучасних педагогічних кадрів. Сучас-
ні вимоги до практичної роботи викладача вищої школи 
полягають в створенні учбово-методичного забезпечення 
дисципліни в електронному вигляді, в постійному внесен-
ні поточних змін в робочі програми, методичні посібники і 
рекомендації, створенні презентацій лекцій, підборі графі-
ків, схем, ілюстрацій для наглядного засвоєння дисциплі-
ни, створенні тестів і ситуаційних задач для самоконтролю 
знань і умінь, передбачених освітньо-кваліфікаційними 
вимогами підготовки спеціалістів у вищій школі.

Висновки. Аналізуючи законодавчу базу, науково-
методичну літературу і власний досвід, можна зазначити, 
що перегляд підготовки студентів заочної форми навчання 
на фармацевтичному факультеті є дуже важливим і потре-
бує більш широкого застосування дистанційних форм із 
впровадження сучасних електронних технологій.
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Багато в чому інформативність, форма подачі і якість лекції лягає на плечі лектора. Лекційне заняття не лише може, а і 
повинно набувати нових форм подачі матеріалу, бути більш інформативним і вичерпним. Що в підсумку має привести до за-
цікавленості, стимуляції самостійної розумової діяльності студента, а значить його активної участі в пізнавальному процесі. 

Informational content, presentation form and lecture quality mostly depends on the lecturer. Desk study must acquire new forms 
of presentation, be more informative and comprehensive. It must catch the student’s interest, stimulate autonomous mental activity and 
so involve in active cognitive process.

Вступ. Традиційно лекції мали ключове положення 
в навчальному процесі. Вони займали основну нішу не 
лише, як головне джерело інформації, а й несли в собі 
новизну навчального матеріалу, його інформативність та 
науковість. Лекції займали значну частину навчального 
часу, а практичні заняття мали бути, як доповнення до 
них. Історично вони стали основним джерелом нової ін-
формації. Це пов’язано з тим, що видання нових підруч-
ників було складним та довготривалим процесом і тому 
часто інформація, яку вони несли в собі, застарівала і вже 
не була затребуваною. Як наслідок студент повинен був 
ретельно і уважно вести конспект, щоб мати можливість 
якісно готуватись до занять. Адже лектор був джерелом 
нової інформації, що в свою чергу підвищувало цінність 

конспекту. Засвоєння інформації залежало від уміння лек-
тора подати матеріал і здатності студента його сприйняти 
і законспектувати.

основна частина. Нині швидко розвиваються ін-
формаційні технології, які все більше наповнюють наше 
життя і займають значне місце не лише в побуті, а і в про-
цесі навчання, значення лекції, як джерела інформації 
змінилось. Поява новітніх технологій значно впливає на 
розвиток медицини і тому порівняно з минулим століттям 
кількість інформації в медичній сфері стрімкозросла. Пе-
реглянуто і доповнено багато базових понять, класифіка-
цій і визначень.Тому постає питання необхідності лекцій, 
як елементу навчального процесу, або ж кардинальна змі-
на у формі викладання інформації на лекційних заняттях. 
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Чи є лекція інформативною та необхідною з традиційної 
точки зору, адже на даний момент є багато можливостей 
скоротити лекційний час та збільшити кількість годин на 
самопідготовку, а лекційний матеріал студент може отри-
мати з Інтернет джерел, базових сайтів та сайтів кафедр. 
Тому конспектування стає менш актуальним, адже зникає 
проблема у збереженні інформації і проявляються нега-
тивні наслідки конспектування. Стає очевидним, що сам 
процес конспектування перешкоджає сприйняттю інфор-
мації, оскільки якісно виконувати дві роботи одночасно – 
думати над тим, що слухаєш, і записувати – неможливо. 
Доречно згадати В. Ф. Шаталова в цьому плані, під час по-
яснення матеріалу чи розв’язування задач його учні не пи-
сали [1; 6]. Як відмічає професор К. Г. Марквардт, запису-
вання продуктивне лише в тому випадку, коли рука йде за 
власною думкою, а не за словом лектора [3]. Студент, який 
намагається повніше записати матеріал, перестає думати 
і свідомо сприймати інформацію. Ця думка підтверджу-
ється дослідженнями [7], згідно з якими 70 % студентів 
бачать своє основне завдання в тому, щоб вести детальний 
конспект, і лише 10 %, щоб свідомо опрацьовувати інфор-
мацію.Час диктує правила. Дійсно, зі збільшенням кіль-
кості та об’єму інформації, розвитком новітніх технологій 
з’явилися і нові види лекцій. Розглянемо декілька видів:

Бінарна лекція (лекція-дует) – читається двома лекто-
рами одночасно. Лектори повинні співпрацювати, взаємно 
доповнювати один одного, імпровізувати. Важлива і по-
передня домовленість пророзподіл фактичного матеріалу і 
функцій, які будуть виконувати лектори на протязі лекції. 
Тому увага аудиторії значно збільшується, мислення акти-
візується.

Лекція із запланованими помилками (лекція-прово-
кація). Після оголошення теми лекції викладач повідом-
ляє, що в ній буде зроблено певну кількість помилок різно-
го типу: змістовні, методичні, поведінкові тощо. При цьо-
му викладач повинен мати перелік цих помилок на папері, 
який він на прохання слухачів зобов’язаний показати в 
кінці лекції. Тільки в цьому випадку забезпечується пов-
на довіра аудиторії до викладача. На такій лекції слухачі 
мають змогу оперативно аналізувати інформацію, орієн-
туватися і оцінювати її.

Лекція-бесіда – крім питань слухачів, вона допускає 
викладення ними своєї точки зору з того чи іншого питан-
ня. На такій зустрічі лектор і сам повинен ставити питан-
ня слухачам, щоб почути їх висловлювання, викладення їх 
позиції. Так утворюється грунт для обміну думками, для 
бесіди.

Лекція-конференція. Навчання під час лекції припус-
кає активну розумову діяльність, у ході якої студенти по-
винні сприймати інформацію; сортувати її, не втрачаючи 
логіки міркування; погоджувати її з раніше пройденим 
матеріалом; розуміти; запам’ятовувати.

Ефективність лекцій значно зростає за умови поперед-
ньої підготовки до неї студентів.

В умовах інноваційної лекції процес підготовки до 
неї викладача теж відрізняється порівняно з традиційною. 
Лектор консультує студентів, відслідковує та аналізує ре-
зультати їхнього тестування, переглядає питання, які на-
дійшли від студентів. За результатами такої підготовчої 
роботи він коректує зміст наступної лекції, планує форму 
її проведення.

Лекція-прес-конференція. Студентів можуть заздале-
гідь ознайомити з проблемами: тоді вони готують запитан-

ня, які групуються за проблемами, і для відповіді на них 
запрошуються фахівці високого класу. Або якщо проблема 
не вимагає попередньої підготовки консультантів, педагог 
визначає тему лекції і пропонує учням протягом 2–3 хви-
лин сформулювати найбільш цікаві для них запитання, 
після чого через 3-5 хвилин групує запитання за змістом і 
починає викладати лекцію. При цьому він відповідає не на 
кожне запитання, а на групи однорідних запитань.

Кіно(відео)лекція. Допомагає розвитку наочно-образ-
ного мислення у слухачів. Викладач підбирає необхідних 
кіно-відеоматеріалів потемі яку вивчають. Перед початком 
огляду до слухачів доводиться цільова установка, в ході 
огляду кіно-відеоматеріалів лектор коментує події, що від-
буваються на екрані.

Лекція-візуалізація – одна із лекцій інноваційного типу. 
Її особливістю є наявність умов для реалізації повною мі-
рою принципу наочності. Зазначений тип лекції сприяє 
навчанню студентів перетворювати усну й письмову ін-
формацію у візуальну форму, що завдяки систематизації 
й виокремленню найбільш значущих, суттєвих елементів 
змісту навчання формує у них професійне мислення. Про-
цес візуалізації сприяє утворенню, на основі різних видів 
інформації, наочного образу, який може слугувати опорою 
для розумових і практичних дій. Відеоматеріал повинен 
використовуватися викладачем не як візуальний коментар 
словесної інформації, а як комплекс проблемних завдань, 
що сприяє активній розумовій діяльності студентів.

Інтерактивна лекція. Дозволяє поєднати керуючу 
роль викладача з високою активністю студентів на основі 
використання сучасних інтерактивних технологій.

Викладання матеріалу здійснюється шляхом акти-
візації знань, що побудовані, як на базі міжпредметних 
зв’язків, так і новостворених, які студент отримує під час 
лекції за допомогою викладача та самостійного мислення.

Лекція-диспут. Одна з функцій лектора – корот-
кий виступ на початку зустрічі, але потім йде не просто 
розмова-діалог зі слухачами, а полемічна бесіда. Функції 
лектора передбачають таку постановку питань, яка веде до 
зіткнення думок і, відповідно, до пошуку аргументів, до 
поглибленого аналізу розглядаємих проблем. В цьому ви-
падку методична майстерність лектора включає не лише 
вміння читати лекцію-монолог, відповідати на питання, 
вести бесіду, але й навички організації спору і вмілого ке-
рування ним.

На практиці кожна лекція це витвір мистецтва. Не 
можливо порівняти лекцію з філософії і лекцію з анатомії; 
лекцію з біохімії і лекцію з урології; лекцію для студентів 
з лекцією для лікарів на ФПК. Багато залежить від особис-
тості лектора, його настрою, фізичного стану; відношення 
до матеріалу, що викладається.

Важливий момент – як відноситись до студентів, які 
не працюють на лекції, відволікаються, розмовляють. На 
кого орієнтуватись – на працюючих, чи жорстко підтриму-
вати дисципліну.

Висновок. Отже лекційне заняття не лише може, а 
і повинно набувати нових форм подачі матеріалу, бути 
більш інформативним і вичерпним. І багато в чому ін-
формативність, форма подачі і якість лекції лягає на плечі 
лектора. Таким чином, ми бачимоновий образ лекційного 
заняття, в якому лектормає широкий спектр можливостей 
для викладання матеріалу, а в студентаз’являється мож-
ливість краще засвоїти і опрацювати викладене. Тому на 
даному етапі можна виділити основу та вимоги, яким по-
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винна відповідати сучасна лекція – це максимальне підви-
щення зацікавленості студентів і, як наслідок, зростан ня 
уваги та зосередження щодо лекції. І головними вимогами 
є стимуляція самостійної розумової діяльності студента, а 
значить його активної участі в пізнавальному процесі.
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Стаття висвітлює проблему викладання курсу загальної хірургії з доглядом за хворими в вищих навчальних медичних 
закладах України. Показано,що самостійна робота студентів при вивченні пропедевтики хірургічних хвороб не може бути 
основним методом навчання та основою подальшого вивчення клінічних дисциплін. Авторами запропоновано основні шляхи 
оптимізації навчання студентів стоматологічних факультетів курсу загальної хірургії. 

The article highlights the problem of teaching general surgery with caregivers in medical higher educational institutions of Ukraine. It is shown 
that own work of students in the study Propaedeutics surgical diseases can not be the main method of teaching and the basis for further study of 
clinical disciplines. The authors suggested ways to optimization the basic training course students of dental faculties of general surgery.

Вступ. Реформи у системі охорони здоров’я України 
за останні роки не були успішними та не принесли очікува-
ного покращення надання медичних послуг населенню [6]. 
Для медицини у бюджеті України 2015р було виділено 3 %, 
хоча за даними ВООЗ межа існування галузі є – 6,5 %, тоб-
то держава фінансує галузь «наполовину», а решту українці 
фактично доплачують самі, купуючі ліки та фінансуючи лі-
кувальні технології. Однією із основних складових якісного 
медичного забезпечення населення поряд із фінансуванням є 
підготовка спеціалістів, що визначає Закон України про вищу 
освіту (від 01.07.2014№1554–УІІ) [2 ]. Основою організації 
навчального процесу за кредитно-модульною системою є 
наявність робочої навчальної програми по кожній дисци-
пліні, яку в останні десятиріччя невиправдано неодноразово 
змінюють [3]. Навчальна програма повинна бути створена 
фахівцями для досягнення кінцевого результату який перед-
бачено освітніми кваліфікаційними характеристиками на 
освітньою професійною підготовкою спеціаліста. В системі 
вищої медичної освіти ттяжко говорити про прогрес завдя-

ки «сучасним новаціям», що демонструє, наприклад, «нова» 
робоча програма навчання загальної хірургії з доглядом за 
хворими студентів стоматологічних факультетів [5]. 

основна частина. Згідно програми навчання курсу за-
гальної хірургії для студентів стоматологічних факультетів 
(наказ МОЗ №441 від 15.06.15) в 2015/16 рр. виділяється 
4 год. на лекційний матеріал, 6 год. – на практичний матеріал 
та 20 год. – самостійна робота студентів» [1]. Програма перед-
бачає засвоєння 12 тем, 10 з яких студент вивчає «самостій-
но». Тема першого практичного заняття – «Введення в хірур-
гію. Догляд за хворими – як невід’ємний елемент ліку вання. 
Антисептика та асептика. Хірургічні маніпуляції та опера-
тивна хірургічна техніка. Хірургічна операція. Доопераційна 
підготовка та ведення післяопераційного періоду. Курація 
хірургічних хворих. Десмургія. Загальна та місцева анесте-
зія». Студент, який вперше прийшов на клінічну кафед ру, 
як правило, приходить без належного одягу, не говорячи про 
адекватну теоретичну підготовку. За 2 навчальні год. першо-
го заняття неможливо засвоїти вищевказану тему, – мабуть, 
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для цього потрібно майже цілий семестр. Тема другого та 
останнього заняття «Кровотеча та крововтрата. Переливання 
крові та кровозамінників. Рани. Визначення. Класифікація. 
Рановий процес. Пошкодження м’яких тканин» теж не ви-
тримує критики за невідповідністю обсягу навчальної ін-
формації на 2 навчальні години. Для самостійного вивчення 
решти 10 тем студенту запропоновано робочий зошит, який 
він заповнює протягом семестру і надає викладачу для пере-
вірки. Фактично програму загальної хірургії студенти стома-
тологічного факультету вивчають заочно. Не краща ситуація 
з проходженням практики та набуттям практичних навичок. 
Починаючи з перших тижнів навчання студенти приходять у 
відділення хірургії для «проходження практики». Як студент, 
який ніколи не був у хірургічному відділенні і не бачив хі-
рургічного хворого, не засвоїв асептику та антисептику може 
бути допущений до «практики» у хірургічному відділенні? 
В попередній програмі другого курсу було значно менше 
приділено уваги вивчення догляду за хворими, але студен-
ти проходили практику після освоєння теоретичних знань, 
практичних навичок і навиків спілкування з хворим.

Висновки. Загальна хірургія базується на вивченні 
студентами морфологічних дисциплін, інтегрується з цими 
дисциплінами та в майбутньому стає основою вивчення 
студентами навчальних дисциплін, де застосовуються хі-
рургічні методи лікування. Загальна хірургія разом з про-
педевтикою внутрішніх і дитячих хвороб є інтегруючою 
дисципліною між теоретичними та клінічними кафедра-
ми. Програма загальної хірургії з доглядом за хворими 
повинна включати самостійну роботу студентів, але само-
стійна робота не може бути основним методом вивчення 
хірургічної дисципліни. Також для успішної організації 
самостійної роботи студентів повинна бути інтеграція 

між класичними дидактичними принципами навчання та 
сучасними інформаційними технологіями, зокрема вико-
ристання центрів практичних навичок [ 4 ]. 

За результатами соціологічного опитування, прове-
деного Київським міжнародним інститутом соціології, 
найбільш очікувана реформа для українців – це реформа 
вітчизняної медицини і 43,6 % опитаних поставили її на 
перше місце, проте існуюча тенденція погіршення стану 
медичної системи в Україні робіть нереальним реалізацію 
права людини на отримання медичної допомоги в нашій 
державі.
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сучасні теХнолоГії В наВчанні медикіВ

І. О. Суховолець, М. О. Левків, І. В. Антонишин
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»

Технологічний прогрес змінює сучасний світ в над-
звичайно швидкому темпі. Вже неможливо уявити собі 
медицину, без використання сучасних інформаційних тех-
нологій, які незамінні не тільки на стадії навчання чи етапі 
постановки діагнозу, а й для лікування пацієнта.

Однією з найпрогресивніших та найбільш актуальних 
насьогодні таких технологій є тривимірна (3-D) візуаліза-
ція об’єкта з наступною можливістю його виготовлення з 
потрібного матеріалу в найбільш короткі терміни. Якщо 
3-D сканування використовується досить давно та є звич-
ним в щоденній роботі будь-якого медика, то технологія 
відтворення сканованого об’єкта безпосередньо, чи після 
необхідних змін, просувається повільніше, що, зважаючи 
на значну її актуальність, є великим недоліком. Значною мі-
рою це відбувається через малу поінформованість, а також 
достатньо високу вартість цієї технології для окремо взя-
того лікаря, яка, проте, не є такою великою для навчальної 
установи. Згідно з результатами опитувань, саме студенти 

та лікарі з малим досвідом роботи охочіше та швидше осво-
юють технічні новинки, тоді як у великих клінік та лікарів 
з великим стажем роботи є на це кошти, проте не завжди є 
бажання міняти напрацьовані роками методики. Зважаючи 
на це, вбачається доцільним впровадження в робочі програ-
ми студентів медиків навчання роботи з 3-D технологіями. 
Адже зараз з їх допомогою не тільки можна роздрукувати 
відсканований хребець людини просто на занятті з анатомії, 
для навчання, а й спланувати і виготовити протез для хірур-
гічної операції чи реабілітації пацієнта, виготовити ортопе-
дичні стоматологічні конструкції що допоможуть віднови-
ти посмішку вже за декілька годин, замість двох тижнів, а 
сучасні 3-D принтери все більше працюють і з живими тка-
нинами, що може кардинально змінити всю роботу лікарів 
вже в недалекому майбутньому.

Отже, впровадження сучасних інформаційних техно-
логій дасть можливість підготувати справжніх фахівців, 
здатних зробити значний вклад в медицину майбутнього.
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електронниЙ посібник, як ноВітніЙ Засіб наВчання

І. Є. Сухомлінова, М. А. Тихоновська, О. В. Тихоновський, О. В. Кірсанова, А. К. Єрьоміна, С. В. Чугін
Запорізький державний медичний університет

ELECTRONIC MANUALS AS A NEw INSTRUCTIONAL MEDIUM

I. Ye. Sukhomlinova, M. A. Tihonovska, O. V. Tihonovskiy, E. V. Kirsanova, A. K. Yeryomina, S. V. Chugin 
Zaporizhzhya State Medical University

Вивчення теоретичних предметів студентом-медиком є невід ємним етапом формування його, як майбутнього лікаря. Фор-
мування клінічного мислення студентів медичного факультету починається з вивчення теоретичних дисциплін. Підготовка 
фахівців високої якості є головною метою навчального процесу. Глибоке вивчення теоретичних предметів є запорукою фор-
мування базису для подальшого розуміння та вивчення клінічних предметів, формування клінічного мислення  та формування 
високоякісних спеціалістів [2]. Серед основних умов, які визначають ефективність досягнення цієї мети особливе місце посі-
дають методи навчання. Ефективність використання методів навчання в сучасній школі значною мірою обумовлене наявністю 
матеріально-технічних засобів. У вік комп ютеризації одним з найбільш зручним у використанні є електронний посібник.

Study of theoretical subjects by the medical student is an inherent stage of his formation as a future doctor. Formation of the 
clinical thinking of the medical faculty students starts from the study of the theoretical disciplines. Preparation of the highly qualified 
specialists is a main goal of the studying process. Deep learning of  the theoretical subjects is a the key to formation of  a basis for further 
understanding and study of clinical subjects, formation of a  clinical thinking and formation of the highly qualified specialists[2]. Among 
the basic conditions, which determine efficiency of achieving this goal, special place is given to methods of study. Efficiency of usage 
of the studying methods in the contemporary school is mainly determined by the availability of the supplies. In the computer age an 
electronic manual is the most convenient medium to use.

Вступ. Навчання – це організована, двостороння ді-
яльність, спрямована на максимальне засвоєння та усві-
домлення навчального матеріалу і подальшого застосу-
вання отриманих знань, умінь та навичок на практиці.

Засіб навчання – це матеріальний або ідеальний 
об’єкт, який "розміщено" між викладачем та студентом і 
використовується для засвоєння знань, формування досві-
ду пізнавальної та практичної діяльності. Засіб навчання 
суттєво впливає на якість знань студентів, їх розумовий 
розвиток та професійне становлення.

В сучасній вищій школі широко використовуються 
різні засоби навчання: макети та муляжі (людського орга-
нізму і окремих органів та ін.); прилади і засоби для де-
монстраційних експериментів; графічні засоби (малюнки, 
схеми); технічні засоби навчання (діапозитиви, діафіль-
ми, навчальні кінофільми, радіо- і телепередачі, звуко- і 
відеозаписи та ін.); підручники і навчальні посібники; 
навчально-методичні посібники, комп ютери та ін.

Одним із засобів, які найчастіше використовуються 
для навчання у вищій школі є навчальний посібник. На-
вчальний посібник – навчальне видання, яке доповнює 
або частково замінює підручник у викладенні навчально-
го матеріалу з певного предмета, курсу, дисципліни або 
окремого його розділу (до навчального посібника нале-
жить також курс лекцій, що застосовується в навчально-
виховному процесі).

основна частина. Сучасний рівень життя, бурхливі 
процеси комп ютеризації потребують удосконалення цьо-
го засобу навчання. На зміну класичному навчальному 
посібнику з явився електронний. Електронний навчаль-
ний посібник – це електронне видання, яке частково або 
повністю замінює або доповнює підручник і офіційно за-
тверджене в якості даного виду видання [4].В цій статті ми 
розглянемо особливості та переваги використання елект-
ронного навчально-методичного посібника при вивченні 
теоретичних предметів.

Оскільки персональні комп ютери стали невід’ємною 
частиною життя практично кожної людини, електронні по-

сібники можуть використовуватися як для самостійної робо-
ти при очному та заочному навчанні. Електронний навчаль-
ний посібник при грамотному використанні може стати по-
тужним інструментом у вивченні будь-якого предмету.

Структура електронного посібника може бути різною. 
Вони не є електронною версією книги, мають таку струк-
туру, яка дозволить самостійно чи під контролем виклада-
ча засвоїти навчальний курс. Посібник, який ми створи-
ли, побудований згідно типової програми, по модульному 
типу. Особлива цінність електронного посібника є втому, 
що, маючи певну базову структуру, він може добудовува-
тись та ускладнюватись, в залежності від потреб як ви-
кладачів (авторів) так і користувачів студентів. Тобто, вра-
ховуючи потреби студентів можна змінити структуру по-
сібника, додати текстову частину, графіку (схеми, таблиці 
та рисунки), анімацію, відеозаписи. Крім теоретичного 
блоку електронний посібник з нормальної фізіології може 
також включати лекційний матеріал.

Важливою умовою успішного навчання є інтерес сту-
дента до досліджуваного предмета, ходу навчання та його 
результату. Інтерес до предмета, пов’язаний з безліччю 
факторів, а саме змістом предмета, організацією навчаль-
ного процесу, системою оцінювання знань, особистими 
якостями викладача, мотиваціями студентів, атмосферою 
в колективі. Використання електронного посібника дозво-
ляє візуалізувати складні фізіологічні процеси та механіз-
ми. З являється можливість створення не тільки зорових, 
але і слухових відчуттів. Електронні посібники істотно 
підвищують якість самої візуальної інформації, вона 
стає яскравішою, динамічнішою. З являється можливість 
наочно-образної інтерпретації істотних властивостей не 
тільки тих або інших реальних об єктів, але навіть і на-
укових закономірностей, теорій, понять. Все це робить на-
вчальний процес захоплюючим, яскравим і, як результат, 
більш продуктивним.

Згідно європейським стандартам кредитно-модульної 
системи освіти самостійна робота поступово перетворю-
ється на провідну форму організації навчального проце-
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су. Зараз роль самостійної роботи настільки зросла, що 
її доводиться спеціально планувати, створювати для неї 
спеціальні форми і методи та засоби навчання. На разі ін-
тенсивна комп’ютеризація зобов язала викладачів медич-
них університетів до реорганізації навчального процесу та 
поширення використання інноваційних засобів навчання, 
одним з яких є електронний посібник [2, 3, 5].

Електронний посібник полегшує розуміння навчально-
го матеріалу за рахунок інших, ніж у друкованій навчальній 
літературі, способів подачі матеріалу: індуктивний підхід, 
вплив на слухову і емоційну пам ять допускає адаптацію ін-
формації відповідно до потреб студента, рівня його підготов-
ки, інтелектуальних можливостей; виконує роль викладача; 
може виконувати навчальну та контролюючу функцію.

Висновок.Таким чином, електронний посібник, ма-
ючи всі ознаки навчального посібника, має принципово 
нові, у порівнянні з ним, якості, що включають елементи 
гіпермедіа і віртуальної реальності, що забезпечують ви-
сокий рівень наочності, ілюстративності і високу інтерак-
тивність, забезпечувати нові форми структурованого по-
дання інформації і знань.

Також потрібно враховувати й негативні моменти: 
по-перше, робота з комп ютером швидко стомлює студен-
тів, може погано впливати на зір або навіть призводити 
до розладу нервової системи;по-друге, комп’ютеризоване 
навчання не розвиває здатності студентів чітко й образно 
висловлювати свої думки, істотно обмежує можливості 
усного мовлення. 

Але в час, коли освіта набуває кардинальних змін, ви-
никає необхідність залучення інноваційних методик до 

процесу формування у студентів предметних та життєвих 
знань і вмінь, які очікуються від працівника для ефектив-
ного виконання його обов язків [1].
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удосконалення проВедення практичниХ Занять З аптечної теХнолоГії лікіВ для 
студентіВ спеЦіальності «ФармаЦія»

Н. А. Сущук
Одеський національний медичний університет 

Основним завданням працівників вищої освіти сьо-
годні є забезпечення якості підготовки спеціалістів, які 
б відповідали міжнародним вимогам. У зв’язку з модер-
нізацією вищої освіти виросла роль самостійної роботи 
студентів. Тому навчальний процес потребує постійного 
удосконалення педагогічних методик з провадженням су-
часних інтерактивних методів навчання, які на відміну від 
традиційних дозволяють активізувати навчальний процес, 
зробити його більш цікавим та менш втомлюючим для 
студентів. Ця методика змінює роль і функції викладача – 
він перестає бути центральною фігурою, а лише займа-
ється організацією навчального процесу: готує до уроку 
необхідні завдання, складає ситуаційні задачі, формулює 
питання для обговорення в групі, використовує на прак-
тичних заняттях ділові ігри, коректно контролює щоб сту-

денти правильно виконували індивідуальні завдання, до-
помагає в разі серйозних утруднень. Аптечна технологія 
ліків є профілюючою дисципліною для студентів спеці-
альністю «фармація» . Під час проведення практичного за-
няття, студенти під керівництвом викладача підкріплюють 
освоєні теоретичні основи АТЛ оволодінням практичних 
навичок з приготування єкстемпоральних лікарських засо-
бів. Для кращого засвоєння матеріалу доцільно викорис-
товувати наочні посібники, учбові фільми, таблиці, зразки 
приготованих до відпуску препаратів, зразки рецептів із 
заповненим ППК, методичні рекомендації. 

На формування знань, умінь і навичок майбутніх спе-
ціалістів провізорів великий вплив має особистість викла-
дача, стиль його роботи зі студентами, спілкування, пове-
дінка, педагогічна майстерність. 
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DISTANCE LEARNING AS AN ADDITIONAL TOOL FOR IMPROVING THE TRAINING OF STUDENTS  
IN THE SPECIALTY ObSTETRICS AND GYNECOLOGY

V. G. Syusyuka, Yu. Ya. Krut, A. V. Zharkykh, T. V. Karpenko, O. V. Ponomarenko, M. Ju. Sergienko, N. G. Kolokot
State Medical University of Zaporozhye

В статті висвітлені аспекти дистанційного навчання з дисципліни «акушерство та гінекологія». Самостійна робота є одним 
із основних способів оволодіння студентом матеріалу у вільний від обов’язкових навчальних занять час, тому основна роль 
викладача у позааудиторній самостійній підготовці полягає в тому, щоб зорієнтувати пошук студента та навчити його корис-
туватись різними джерелами інформації. Використання студентами порталу дистанційного навчання безсумнівно розширює 
можливості навчального процесу, завдяки значній кількості навчально-методичних ресурсів.

The article highlights aspects of distance learning discipline "Obstetrics and Gynecology". Self-guided work is one of the main 
means for students to master the material in time free from lessons that is why the basic role of teacher in the self-guided extracurricular 
training consists in orientation of students to search and teach him to use different information resources. Using distance education 
students portal undoubtedly enhances the learning process through a large number of teaching resources.

Вступ. Репродуктивне здоров’я нації є важливим 
чинником сприятливої демографічної ситуації, що сприяє 
формуванню соціально-економічного потенціалу країни 
[3]. Саме тому, дотриманням клінічних протоколів з на-
дання акушерської допомоги затверджених МОЗ України, 
які засновані на доказовій медицині – є пріоритетом у ро-
боті лікаря акушера-гінеколога. Оскільки в акушерсько-
гінекологічній практиці кінцевим критерієм ефективності 
застосовуваних технологій є рівень репродуктивних втрат, 
саме організаційно-методичні та медичні технології по-
винні включати в себе оцінку клінічної ефективності, 
впливати на підвищення якості життя та репродуктивне 
здоров’я жінок [5]. 

Процес євроінтеграції у сфері вищої медичної освіти 
на клінічних кафедрах вимагає нових підходів до організа-
ції навчального процесу, що полягає у пошуку ефективних 
методів засвоєння студентами теоретичних знань та прак-
тичних навичок. Сучасний розвиток медицини вимагає від 
вищих навчальних закладів постійного удосконалення пе-
дагогічного процесу з урахуванням досвіду традиційних 
медичних галузей та одночасним використанням новітніх 
медичних технологій для підвищення професійного рівня 
випускників вищих навчальних закладів і для підвищення 
конкурентноздатності самого навчального закладу, що по-
требує ширшого використання можливостей різноманіт-
них високотехнологічних медичних закладів різних форм 
власності та підпорядкування для підготовки студентів-
медиків [6]. Європейська перспектива загальноекономіч-
ної й соціальної інтеграції насьогодні стала для України 
головним напрямом державної політики, а відповідно, і 
реформування системи державного управління освітою. 
Домінуючими рисами нової моделі освіти стають підви-
щення якості освіти, її доступність, ефективність та інно-
ваційний характер [2]. Саме тому, впровадження іннова-
ційних комп’ютерних технологій в навчальний процес на 
достатній матеріальній базі та з прогресивними навчаль-
ними програмами безперечно сприяє підвищенню якості і 
доступності освіти на рівні Європейських стандартів [4].

основна частина. Метою викладання та основними 
завданнями навчальної дисципліни “акушерство та гіне-

кологія” є кінцеві цілі, які ґрунтуються на базі навчальних 
цілей, визначених в освітньо-професійній програмі. Згідно 
зі структурою навчальної дисципліни, протягом 4-го курсу 
студент опановує один модуль, який передбачає вивчення 
фізіологічного та патологічного перебігу вагітності, поло-
гів та післяпологового періоду. 

Згідно Закону України «Про вищу освіту» освітній 
процес у вищих навчальних закладах здійснюється за 
такими формами: навчальні заняття; самостійна робота; 
практична підготовка; контрольні заходи. Система забез-
печення вищими навчальними закладами якості освітньої 
діяльності та якості вищої освіти (система внутрішнього 
забезпечення якості) передбачає забезпечення наявності 
необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, у 
тому числі самостійної роботи студентів, за кожною освіт-
ньою програмою [1].

Безсумнівно, що лекція є основною формою прове-
дення навчальних занять у вищому навчальному закладі, 
яка призначена для засвоєння теоретичного матеріалу, а 
більш детальний розгляд студентами окремих теоретич-
них положень – є основою практичного заняття, що фор-
мує вміння і навички їх практичного застосування шляхом 
індивідуального виконання студентом відповідно сформу-
льованих завдань.

Кафедрою відпрацьовані тематичні плани лекцій, 
практичних занять та розподіл балів для оцінки навчаль-
ної діяльності студентів, визначені обсяги самостійної ро-
боти студентів, її тематика та методичне забезпечення. 

Самостійна робота студентів (СРС) є невід’ємною 
частиною навчального процесу та виправданим способом 
оволодіння навчальним матеріалом. Це особлива форма 
навчальної діяльності, під час реалізації якої засвоюєть-
ся відповідна сума знань, умінь і навичок, розвиваються 
здібності, формується самостійність як особистісна риса 
суб’єкта навчання. Саме тому, важливим є забезпечення 
студента необхідними методичними матеріалами. Ме-
тодичні матеріали кафедри повинні забезпечити якісно 
нові можливості для вирішення професійно-орієнтованих 
умінь студентів. Загальновідомо, що СРС студентів має 
дві форми – позааудиторну та аудиторну. На відміну від 
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аудиторної СРС, яка виконується в присутності викладача, 
позааудиторна робота має спрямовуватися викладачем. На 
нашу думку роль викладача в позааудиторній самостійній 
підготовці полягає в тому, щоб навчити студента користу-
ватись різними джерелами інформації. Не викликає сум-
ніву, що майже всі студенти захоплюються інтернетом та 
мають до нього вільний доступ на території університету, 
бібліотеці університету та гуртожитках. З цих позицій на 
порталі університету (ortal.zsmu.zp.ua) є доступним до 
використання студентами достатня кількість методичних 
матеріалів, яка підготовлена професорсько-викладацьким 
складом кафедри. База методичних матеріалів постійно 
оновлюється. Крім того, на порталі представлені кален-
дарні плани та розклад занять, клінічні протоколи, лекції, 
збірки тестових завдань, а також інформація щодо акаде-
мічної заборгованості студентів, тощо.

Велике значення у СРС має робота в бібліотеці уні-
верситету, оскільки саме в ній сконцентрована інформація. 
Бібліотека надає студентам необхідні навчальні матеріали. 
Опитування студентів, дозволило з’ясувати, що майже 95 % 
використовують ресурси порталу та бібліотеки. Цьому 
сприяло створення та постійне удосконалення співробітни-
ками бібліотеки ЗДМУ інформаційно-технологічної систе-
ми: Електронного каталогу, Електронної бібліотеки (фонд 
електронних документів) та Інституційного репозитарію. 

Інформаційно-технологічна система дозволяє отри-
мати інформацію у повному обсязі, що стало можливим 
завдяки перетворенню традиційної навчальної бібліотеки 
в сучасний інформаційний центр з наданням широкого 
спектру інформаційних послуг всім категоріям користу-
вачів [7].

Важливим завданням бібліотеки є формування елек-
тронних ресурсів, популяризація ідей відкритого доступу, 
які забезпечать можливість безперервного дистанційного 
навчання.

Висновки. Таким чином, застосування інформацій-
них технологій дозволяє створювати та розвивати повно-
цінну систему дистанційного навчання, розробляти та 
впроваджувати нові сучасні методи навчання, створювати 
та адаптувати освітні матеріали в якісно нових формах.

Самостійна робота є одним із основних способів ово-
лодіння студентом матеріалу у вільний від обов’язкових 

навчальних занять час. Використання студентами порта-
лу дистанційного навчання безсумнівно розширює мож-
ливості навчального процесу, завдяки наявності значної 
кількості навчально-методичних ресурсів.
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2. Білозерова М. В. Аналіз Європейських систем ви-
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модульна система організації навчального процесу у ви-
щих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах 
України на новому етапі: матеріали Х ювілейної Всеукр. 
навч.-наук. конф. зміжнар. участю (Тернопіль, 18–19 квіт. 
2013 р.) : у 2 ч. / Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачев-
ського. – Тернопіль : ТДМУ, 2013. – Ч. 1. – С.113–115.

5. Дуда И. В. Актуальные вопросы репродуктивного 
здоровья женщин: Матер. Респ. науч.-практ. конф. акуш.-
гин. и неонат. / Под ред. И.В. Дуды, В. Л. Силявы. – Мн., 
2001. – 21 с.

6. Оптимізація навчального процесу щодо викладання 
аспектів репродуктивної медицини на медичному факуль-
теті медичного університету / [Н. В. Авраменко, Д. Є. Бар-
ковський, О. А. Нікіфоров та ін.] // Актуальні питання 
фармацевтичної і медичної науки та практики. – 2012. – 
№2(9). – С.127–128.

7. Організація роботи інформаційно-технологічних 
систем бібліотеки вищого медичного (фармацевтичного) 
навчального закладу : методичні рекомендації / О. М. Бруй, 
Н. В. Гаріна, Т. В. Карпенко, І. В. Киричок, Т. Б. Павленко, 
О. А. Рижов, Л. В. Соколова, Г. І. Хандрікова ; МОЗ Украї-
ни, ОдНМУ, ЗНМУ, ХНМУ, ННМБУ. – Одеса, 2014. – 29 с.

до реаліЗаЦії наВчальної проГрами З питань соЦіальної медиЦини та орГаніЗаЦії 
оХорони ЗдороВ’я на VI курсі За скороченням планоВоГо поГодинноГо наВчання 

на практичні Заняття і лекЦії

В. Л. Таралло, М. З. Вацик
Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет»

Підготовка випускника накладає суворі обов’язки на 
випускні кафедри з боку повного виконання програми, 
обов’язкове опанування студентами чинних практичних 
навичок. При цьому, стале скорочення погодинного наван-
таження на практичні заняття для вивчення програмного 
матеріалу спонукає до пошуків і залучення інших форм 
навчання окрім традиційних лекцій і практичних занять. 
Зокрема належить приділити більше уваги змісту і зміс-
товному навантаженні планових самостійних годин праці 
студентів. Це пов’язане із необхідністю перенесення ва-
желів підготовки не тільки на практичні заняття, але й на 

самостійну домашню роботу та роботу безпосередньо у 
лікувально-профілактичних закладах.

Співробітники кафедри соціальної медицини та орга-
нізації охорони здоров’я вирішили цільовим чином при-
значати кожному студенту завдання з підготовки реферата 
з найважливіших проблем предмету. Зокрема було виді-
лено для докладного обговорення на семінарі наступні 
теми:

– Перспективи розвитку охорони здоров’я;
– Перспективи розвитку первинної медичної допомоги;
– Первинна медико-санітарна допомога;
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– Сімейна медицина;
– Медичне страхування;
– Страхова медицина.
Ці загальноозначені напрями самостійної роботи 

подавалися стратифікованими на декілька вузьких тем. 
Зокрема четверта, п’ята та шоста теми поділяються на 
3–4 складові. Наприклад, викладання змісту організацій-
них засад сімейної медицини вимагає подання окремо 
системи містить питання підготовки чинних спеціалістів, 
розвитку різних форм сімейної медицини в Україні, а та-
кож висвітлення провідного світового досвіду практики 
сімейної медицини.

Студент на власний вибір бере до виконання тему, го-
тує за всіма вимогами реферат і витяг з нього. Цей витяг 
він буде доповідати студентам власної групи, реферат по-

дається для перевірки викладачеві. Оцінки за реферат і ви-
ступи студентів реєструються в журналах поточної успіш-
ності групи так само, як і поточна успішність (подвійною 
оцінкою, за рішенням ЦМК) і залучаються до підсумко-
вого оцінування праці студентів під час циклових занять. 
Для оцінок за самостійну роботу в журналі виділена спе-
ціальна графа з метою наступного цільового аналізу.

Висновки:
1. 15-річний досвід залучення наведеної студентської 

праці до опанування окремих питань предмету засвідчує 
високу якість знань студентів після виконання чинних зав-
дань.

2. Співробітникам випускних кафедр належить щоріч-
но переглядати зміст, форми і удосконалювати самостійну 
роботу випускників, наближати її до лікарської практики.

інноВаЦіЙні теХнолоГії, напраВлені на роЗВиток клінічноГо мислення  
у студентіВ

В. К. Тащук, Г. І. Хребтій, Т. М. Амеліна, О. М. Гінгуляк
Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», Чернівці

Соціально-економічні зміни в Україні, процеси, на-
правлені на євроінтеграцію, призвели до необхідності мо-
дернізації багатьох соціальних інститутів, і, насамперед, 
системи освіти, яка безпосередньо пов’язана з економіч-
ними процесами через забезпечення підготовки продук-
тивних сил [3]. 

Наші випускники навіть при хороших знаннях не завж-
ди вміють працювати біля ліжка з хворими. Розвитку клі-
нічного мислення сприяють активні технології, серед яких 
провідне місце займає аналіз ситуацій, один із найбільш 
ефективних і поширених методів організації активної пізна-
вальної діяльності студентів [2]. Даний метод показав свою 
ефективність у навчанні та розвитку клінічного мислення 
у студентів 5-го та 6-го курсів на базі кафедри внутрішньої 
медицини, фізичної реабілітації та спортивної медицини 
Буковинського державного медичного університету. Метод 
аналізу конкретних ситуацій розвиває здатність до аналізу 
життєвих і професійних завдань. Стикаючись із конкретною 
ситуацією, студент повинен визначити: чи є в ній проблема, 
у чому вона полягає, визначити своє ставлення до ситуа-
ції, запропонувати варіанти вирішення проблеми. Робота в 
групі з аналізу ситуації дозволяє студентам не тільки кра-
ще засвоїти матеріал, але й розглядати різноманітні мож-
ливості та підходи до вирішення тієї чи іншої практичної 
задачі або проблеми. Технології аналізу ситуацій сприяють 
розвитку аналітичних здібностей та критичного мислен-
ня, а також більш осмисленішому поєднанню теоретичних 
знань з практикою, формувати здібність оцінювати альтер-
нативні варіанти в умовах невизначеності, точно виражати 
свою точку зору й аргументувати її, формувати алгоритми 
вирішення комплексних завдань, що має важливе значен-
ня для практичної діяльності майбутнього фахівця. Серед 
інноваційних технологій, які активізують навчальний про-

цес, побудованих на аналізі ситуацій, у даний час найбільш 
часто використовуються: метод ситуаційного аналізу, що 
включає аналіз конкретних ситуацій (ситуаційні задачі, 
ситуаційні вправи), метод ситуаційного навчання – метод 
кейсів, метод навчальної дискусії, метод програвання ро-
лей, ігрове проектування [1]. Вищезазначені методики, а 
також метод клінічних рольових ігр, активно впроваджені в 
практику кафедри внутрішньої медицини, фізичної реабілі-
тації та спортивної медицини та, на нашу думку, сприяють 
більш ефективному розвитку клінічного мислення, уміння 
висловлювати та відстоювати свою точку зору, оперативно 
проводити інформаційний пошук та робити вірні, обґрун-
товані висновки. 

Висновки:
1. Розвиток клінічного мислення у студентів вищих 

навчальних медичних закладів повинен бути пріоритет-
ним напрямком навчання, підґрунтям, до якого повинно 
бути вміння знаходити та систематизувати інформацію.

2. Найбільшого ефекту можна досягти, використовую-
чи не різноспрямовані, а доповнюючі один одного методи, 
що складають цілісну систему. 

література
1. Амиров А.Ф. Система профессиональной соци-

али зации студентов в высшей школе / А.Ф.Амиров, 
Л.А.Амирова // Педагогика. – 2014. –№7. – С. 44–48. 

2. Марушкевич А.А. Педагогіка вищої школи. Теорія 
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тації / Наказ МОН України від 30.12.2005 р., № 774.
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ВпроВадження системи тестоВоГо контролю ріВня Знань студентіВ  
у наВчальниЙ проЦес каФедри анатомії людини

В. О. Тихолаз, О. І. Башинська, П. О. Стельмащук, І. А Руцька, О. П. Лопаткіна
Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова

Вступ. Діяльність вищого навчального закладу прова-
диться на принципах автономії та самоврядування (Закон 
України «Про вищу освіту» розділ VI, ст. 32, п. 1), вищі 
навчальні заклади мають право самостійно визначати 
форми навчання та форми освітнього процесу, самостійно 
розробляти та запроваджувати власні програми освітньої, 
наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності 
(розділ VI, ст. 32, п. 1).

В інноваційну еру електронних інформаційних тех-
нологій впроваджуються все нові і нові методи конт-
ролю знань студентів, які дозволяють більш швидко та 
об’єктивно здійснити контроль засвоєння студентом ма-
теріалу практичного заняття та ефективніше перерозподі-
лити робочий час викладача з академічною групою під час 
проведення аудиторного заняття. 

основна частина. Альтернативою традиційному 
контролю успішності студентів на кафедрі анатомії лю-
дини Вінницького національного медичного університе-
ту ім. М.І. Пирогова у 2015-2016 навчальному році став 
комп’ютерний тестовий контроль. Для контролю знань 
студентів використовували тести різних рівнів складності 
та напрямків контролю: тести першого рівня складності 
направлені на контроль засвоєння базового рівня знань 
(вони побудовані на виборі однієї правильної відповіді з 
п’яти можливих); тести; в яких використовуються фото-
графії препаратів та малюнки з анатомічних атласів; тес-
ти, в яких необхідно самостійно ввести латинські назви 
анатомічного утворення згідно міжнародної анатомічної 
термінології; ситуаційні задачі з відкритої бази тестів 
«Крок 1» за останні 10 років.

Висновки. Таким чином, тестування студентів на 
кожному практичному занятті дозволило перерозподі-
лити час, відведений на аудиторну роботу студента та-
ким чином, що менше часу витрачається на опитування, 
а більше на засвоєння практичних навиків та розбір но-

вого матеріалу, ситуаційних задач, анатомічної терміно-
логії. Комп’ютерне тестування є достатньо об’єктивним 
адекватним методом оцінювання студентів, порівнюючи 
з усним опитуванням, так як виключається фактор «ви-
кладача», відображає справжній рівень знань Тестування 
забезпечує можливість одночасного опитування великої 
кількості студентів.

Література
1. Аванесов В.С. Композиция тестовых заданий: 

Учебная книга для преподавателей вузов, учителей школ, 
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5. Ломейко О.П. Методичні рекомендації з розроб-
ки і застосуванню тестів для контролю знань студентів / 
О.П. Ломейко, А.О. Смєлов // Таврійський державний аг-
ротехнологічний університет. – Мелітополь, 2015. 

6. Міжнародна анатомічна термінологія (латинські, 
українські, російські та англійські еквіваленти) / В.Г. Чер-
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ниця: Нова книга, 2010. – 392 с.

проФесіЙна підГотоВка студентіВ-медикіВ

В. Л. Ткаченко, Н. І. Коваленко
Харківський національний медичний університет

Вступ. Концепція медичної освіти, орієнтованої на 
результат, є широко розповсюдженою. Така концепція 
включає в себе чітке визначення результатів навчання, 
яких потрібно досягнути після закінчення вищої медичної 
школи, розробку навчальних планів та стратегії навчання, 
наявність реальних можливостей для навчання, оцінку 
знань та навичок окремих студентів. Взагалі ці елемен-
ти включені до кожного типу навчального плану, будь то 
орієнтований процес чи результат. У першому випадку 
результат прогнозується, в той час як у другому процес 
і зміст визначаються ретроградним способом. Результати 
навчання завжди були невід’ємною частиною стратегії 
медичної освіти, які або формулюються в явному вигля-
ді або, частіше, виражаються опосередковано як проекції 
результату процесу освіти і змісту навчального плану. Але 

на теперішній час, крім концепції підсумкового підходу, не 
викликає сумніву необхідність гарантії певного рівня під-
готовки абітурієнтів до медичної професії. Крім того слід 
визнати, що для цієї мети перевірка результатів освітнього 
процесу, а не оцінка освітнього процесу є більш прямою і 
більш ефективною формою контролю. 

основна частина. Проте медична освіта не може 
уникнути проблем вимірювання. Можна навіть стверджу-
вати, що важкі проблеми вимірювання в області медицини 
стають надзвичайно складними з ростом складності ме-
дичної освіти. Без сумніву всіх цікавить, наскільки ефек-
тивно на практиці після навчання буде працювати лікар в 
даний час і в майбутньому. Це головне питання: наскільки 
ефективна та достовірна оцінка результатів навчання для 
передбачення майбутніх успіхів чи невдач випускників-
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лікарів в медичній практиці? Кінцевий результат ґрунту-
ється на оцінці компетенцій випускників, які повинні по-
казати якість отриманих знань та навичок. 

Професійна підготовка студентів медичних спеціаль-
ностей передбачає сформованість необхідних для їх прак-
тичної діяльності комунікативних компетенцій. Медична 
практика показує, що комунікативна непідготовленість 
часто призводить до різних ускладнень у лікувально-
профілактичній діяльності. Мовні комунікативні бар’єри 
у професійній діяльності лікарів не тільки негативно 
впливають на їх авторитет, але в значній мірі знижують 
ефективність проведених ними процедур.

Крім того, наразі постає висока потреба суспільства 
в ініціативних фахівцях медичного профілю, які можуть 
адекватно виконувати свої функції, відрізняючись висо-
кою сприйнятливістю, готовністю до швидкого онов-
лення знань, розширення багажу умінь і навичок, осво-
єння нових сфер діяльності, соціально-професійною 
мобільністю, з добре розвиненими комунікативними 
навичками. В умовах перебудови структури вищої 
освіти неможливо тільки транслювати наявні медичні 
знання, необхідно формувати соціальний інтелект сту-
дентів медичних вузів, соціальну компетентність, про-

фесійну ідентичність, як тип організаційної поведінки 
майбутнього лікаря. 

Сучасні курси професійної риторики і культури мови 
у вищих медичних навчальних закладах головну увагу 
студентів акцентують саме на розвитку комунікативної 
функції. Однак інші гуманітарні курси (філософія, політо-
логія, історія, етика, соціологія) майже не використовують 
потенціал своїх предметів для вирішення завдань щодо 
формування комунікативної компетентності та розвитку 
комунікативних здібностей студентів.

Висновки. Враховуючи вище викладене, можна зро-
бити висновок, що дослідження проблеми комунікатив-
ної компетентності, її сутності, структури, форм і методів 
формування стає актуальним для підвищення якості про-
фесійної підготовки медичних працівників. 
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удосконалення додипломноГо Викладання радіолоГії  
на стоматолоГічному Факультеті 

М. М. Ткаченко, Н. Л. Морозова, Н. В. Танасічук-Гажиєва, М. М. Кондрацький,  
Г. О. Романенко, О. В. Миронова

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Київ

Вступ. В сучасних умовах підвищуються вимоги до 
якості та ефективності надання стоматологічної допомо-
ги населенню. Неухильно зростає значення променевих 
методів в діагностиці і лікуванні стоматологічних захво-
рювань. Відомо, що можливості клінічної діагностики 
захворювань і пошкоджень зубощелепної системи у бага-
тьох випадках обмежені через неспеціфічність симптомів 
і недоступність близько 50 % площі поверхні зубів без-
посередньому огляду [3,4]. Для дослідження структури 
щільних тканин зубів і щелеп протягом багатьох років не 
було альтернативи рентгенологічному методу. Рентгено-
логічне дослідження має бути обов’язковим і неодноразо-
вим учасником лікувального процесу, який тільки в цьому 
випадку є високоефективним [2]. Разом з тим, на сьогод-
нішній день можливості класичних дентальних рентгено-
логічних методик використовуються не в повному обсязі, 
що негативно позначається на діагностиці і своєчасному 
лікуванні захворювань зубів і щелеп. За статистичними 
даними, кількість стоматологічних досліджень на 1 меш-
канця в розвинених країнах становить 2,5–3 знімка на рік, 
а в Україні – 0,2–0,4 [5]. На догоспітальному етапі рівень 
діагностики також низький: в 23,7 % випадків гнійно-
запальних захворювань щелепно-лицьової ділянки, діаг-
нози при направленні на дослідження не відповідали клі-
нічним, рівень погано або неправильно запломбованих ка-
налів досягав 30–35 % у однокореневих зубів, а у багато-
кореневих збільшувався до 70–75 % [1,3]. Ці дані свідчать 
про незадовільний рівень підготовки лікарів-стоматологів 
з променевої діагностики, основи якого закладаються ще 
на додипломному етапі.

Поява нових методів візуалізації (цифрової рентге-
нографії, спіральної і мультиспіральної комп’ютерної і 
магнітно-резонансної томографії, ультразвукової діагнос-
тики) призвела до перегляду уявлень про діагностику ба-
гатьох захворювань щелепно-лицьової ділянки у дорос-
лих і дітей [4]. За цих умов особливої важливості набуває 
раціональне застосування сучасних методів променевої 
візуалізації в стоматологічній практиці і комплексний 
аналіз отриманих результатів, якими повинен оволодіти 
студент при вивченні дисципліни. Адже, на відміну від 
лікарів інших спеціальностей, стоматолог не завжди має 
можливість постійного контакту із променевим діагнос-
том, особ ливо в невеликих медичних центрах.

основна частина. Метою вивчення курсу радіології 
на стоматологічному факультеті є засвоєння теоретичних і 
практичних основ комплексного променевого досліджен-
ня при хворобах і пошкодженнях всіх органів і систем, і 
в першу чергу, щелепно-лицьової ділянки для вирішення 
діагностичних задач із мінімальними економічними ви-
тратами і найменшою небезпекою для пацієнта.

Згідно з існуючим навчальним планом, вивчення ра-
діології здійснюється у VI семестрі і включає 1.5 кредити 
ECTS (45 годин, з них лекцій – 6 годин, практичних занять – 
24 годин, самостійна робота студентів – 15 годин). Перебу-
дова викладання радіології на стоматологічному факультеті 
за умов впровадження кредитно-модульної системи органі-
зації навчального процесу вимагала від колективу кафедри 
радіології та радіаційної медицини НМУ імені О.О. Бого-
мольця великої підготовчої роботи, пов’язаної з розробкою 
типової і робочої навчальних програм, створенням під-
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ручника і довідника для студентів. В новому базовому під-
ручнику представлені методи променевого дослідження в 
стоматології, променева анатомія зубів і щелепно-лицьової 
ділянки; принципи аналізу рентгенограм і результатів ін-
ших променевих методів дослідження, променева семіоти-
ка основних стоматологічних захворювань.

Відомо, що для оптимального засвоєння навчального 
матеріалу з променевої діагностики і променевої терапії 
студент III курсу повинен мати відповідні знання із базових 
теоретичних і клінічних дисциплін, чому сприяє інтегра-
ція з кафедрами фізики, хімії, внутрішніх хвороб, хірургії, 
онкології і кафедрами стоматологічного профілю. Але, як 
свідчить досвід, не завжди вдається легко вирішити питан-
ня розподілу часу практичного заняття, тому що окремі еле-
менти учбового матеріалу виявляються достатньо склад-
ними для більшості студентів. Напевно, тут позначається 
слабка загальноклінічна підготовка до початку вивчення 
радіології. Зіставлення навчальної програми з радіології з 
програмами стоматологічних дисциплін показує, що в ре-
альності утворюється значний часовий розрив викладання 
однієї і тієї ж теми в різних дисциплінах (наприклад, для 
травматичних пошкоджень щелепно-лицьової ділянки – 1 
рік, захворювань скронево-нижньощелепного суглобу, кіст, 
одонтогенних і неодонтогенних пухлин 1,5–2 роки). Не-
достатня клінічна підготовка студентів також не дозволяє 
якісно проводити курацію для написання історії хвороби, 
що передбачено навчальним планом. Це змушує виклада-
ча витрачати частину навчального часу на короткий розбір 
клінічних проявів, морфологічного субстрату променевих 
симптомів. Аналіз досвіду викладання дисципліни за нових 
умов вказує на очевидну необхідність включення загально-
клінічних відомостей, на яких базується направлення хво-
рого на променеве дослідження до відповідних лекцій або 
методичних матеріалів для самостійної роботи студентів.

Таким чином, короткий курс, що викладається на кафед-
рі радіології, не здатний забезпечити спеціальну підготовку 
лікаря-стоматолога. Він лише повинен надати студентам по-
рівняно скромні конкретні знання з променевої діагностики і 
променевої терапії, необхідні для успішного подальшого на-
вчання на клінічних кафедрах, в тому числі стоматологічного 
профілю, і вміння творчо використовувати ці знання.

На нашу думку, в навчальному плані слід перед-
бачити викладання радіології як єдиного інтегрованого 
курсу променевої діагностики та променевої терапії. До-
цільно основи загальної променевої діагностики вивчати 
у 5–6 семестрах, а викладання променевої діагностики і 
променевої терапії захворювань зубів і щелеп проводити 
в одному з наступних семестрів у співтоваристві з ви-
вченням основних стоматологічних дисциплін. Курс про-
меневої терапії слід координувати з викладенням курсу 
онкології. В навчальних програмах повинні бути зроблені 
акценти на питаннях профілактики і ранньої променевої 
діагностики стоматологічних захворювань, використання 
сучасних інформаційних технологій у комплексній проме-
невій діагностиці, ролі променевої терапії в комбіновано-
му лікуванні злоякісних пухлин.

Висновки. У цілому, досвід викладання радіології з 
урахуванням принципів доказової медицини за умов впро-
вадження кредитно-модульної системи показує перспек-
тивність даної форми навчання, яка покликана підтрима-
ти прагнення європейської медичної спільноти створити 
єдині стандарти – єдині науково обґрунтовані підходи до 
променевої діагностики.
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30-річчя аВарії на чорнобильськіЙ аес: актуальні питання та досВід Викладання 
радіаЦіЙної медиЦини

М. М. Ткаченко, Г. М. Поперека, В. М. Містрюков 
Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Київ

Вступ. 30 років після Чорнобильської катастрофи 
продемонстрували, що заходи по ліквідації її наслідків 
вимагали і будуть вимагати мобілізації не тільки великих 
промислових та економічних ресурсів, але й залучення 
значних засобів охорони здоров’я і медичної науки. Сучас-
ні виклики щодо радіаційної безпеки в країні, які можуть 
виникнути внаслідок надзвичайних ситуацій (терористич-
ні акти, військові конфлікти, аварії) роблять необхідним та 
актуальним вивчення радіаційної медицини.

основна частина. За навчальним планом, затвердже-
ним наказом МОЗ України від 24.03.2015 р. організація на-
вчального процесу здійснюється за кредитно-модульною 
системою відповідно до вимог Європейської кредитної 
трансферно-накопичувальної системи (ЄКТС), радіаційна 

медицина викладається на 5 курсі навчання, має 1,5 кре-
дити (45 годин) і складається з 6 годин лекцій, 14 годин 
практичних занять та 25 годин самостійної роботи сту-
дента. Лекції і практичні заняття будуються на сучасних 
вітчизняних і зарубіжних даних в галузі радіобіології і 
радіаційної медицини, радіоекології, ядерної фізики з вра-
хуванням досвіду, здобутого при ліквідації наслідків аварії 
на ЧАЕС та інших ядерних аваріях.

Заняття проводяться на кафедрі радіології та радіа-
ційної медицини Національного медичного університету 
імені О.О. Богомольця і на клінічній базі – в підрозділах 
Інституту клінічної радіології Національного наукового 
центру радіаційної медицини НАМН України. Засвоєння 
студентами знань з дисципліни контролюється з застосу-
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ванням комп’ютерних тестів формату А, розв’язуванням 
ситуаційних задач, аналізу і оцінки результатів діагнос-
тичних досліджень і лікувальних засобів, написання істо-
рії хвороби та володіння практичними навичками. 

 Актуальність дисципліни змінила відношення студен-
тів до предмету. Вивчення радіаційної медицини викликає 
зацікавленість, про що говорить велика відвідуваність за-
нять, цікаві доповіді і презентації, жваві дискусії та обго-
ворення, багаточисельні запитання. Наша мета навчити 
аналізувати і синтезувати отримані знання, оцінювати раді-
аційні ризики, вивчати набутий досвід подолання медичних 
наслідків аварії на ЧАЕС і АЕС «Фукусіма-1», трансформу-
вати знання та навички в залежності від обставин. 

На жаль, з кожним новим навчальним планом зменшу-
ється кількість як лекційних, так і практичних годин з ви-
вчення студентами радіаційної медицини, а з 2012 р. радіа-
ційна медицина як дисципліна не викладається студентам 

стоматологічного факультету. В країні, яка постраждала 
від найбільшої у світі радіаційної техногенної катастрофи, 
існуючою військовою та терористичною загрозою лікар-
стоматолог, випускник вищого медичного навчального за-
кладу, не буде знати медичних, психологічних, радіобіоло-
гічних та радіоекологічних наслідків дії радіації.

Усвідомлення важливості радіаційної медицини, її 
значення для розв’язання важливих проблем охорони 
здоров’я людини, запобігання негативним соматичним, 
генетичним і канцерогенним наслідкам має важливе зна-
чення. Тому є своєчасною теоретична і практична підго-
товка з радіаційної медицини студентів усіх факультетів 
вищих медичних навчальних закладів. 

Висновки. Набуті знання з радіаційної медицини, до-
помагали і можуть допомогти майбутньому лікарю більш 
ефективно зберігати і впливати на якість життя, здоров’я та 
працездатність людей після дії іонізуючого опромінення. 

роль Викладача В орГаніЗаЦії міждисЦиплінарниХ ЗВ’яЗкіВ 
на каФедрі мікробіолоГії, ВірусолоГії та імунолоГії

І. О. Топол, О. М. Камишний
Запорізький державний медичний університет

Вступ. Міждисциплінарні зв’язки при навчанні є кон-
кретним відображенням інтеграційних процесів, що відбу-
ваються сьогодні в науці і в житті суспільства [1, 2]. Вони 
відіграють важливу роль в системі сучасної професійної 
медичної освіти, дозволяючи побудувати навчальний та 
пізнавальний процеси в органічному зв’язку із загально-
освітніми, загально-професійними медико-біологічними 
і спеціальними клінічними дисциплінами та підвищувати 
практичну та науково-теоретичну підготовку студентів. 
При цьому, суттєво зростає роль викладача, як наставника, 
консультанта та керівника навчального процесу.

основна частина. Реалізація міждисциплінарних 
зв’язків у навчальному процесі є одним із необхідних 
дидактичних засобів формування у студентів професій-
них знань і умінь та розглядається як умова, яка включає 
цілі, завдання, зміст, методи, засоби і форми навчання 
різних навчальних дисциплін, зокрема «Мікробіології, 
вірусології та імунології». Кожен викладач повинен зна-
йти такі сучасні інноваційні технології, які нададуть мож-
ливість студенту отримати глибокі та міцні знання, роз-
вивати вміння та навички, застосовувати їх на практиці. 
Тому робота викладача – це складна і творча праця. Але 
жодна навчальна дисципліна сама по собі у відриві від 
інших наук неспроможна сформувати професійну компе-
тентність майбутнього медика. Лише інтегрований підхід 
може виконувати методологічну, освітню, розвиваючу, 
виховну, конструктивну функції у процесі навчання [2,3]. 
Міждисциплінарні зв’язки дозволяють викладачеві вичле-
нувати головні елементи змісту освіти, передбачити роз-
виток наукових ідей, понять, загальнонаукових прийомів 
навчальної діяльності, можливості комплексного застосу-
вання знань з різних дисциплін у практичній діяльності 
студентів [2]. А комплексний підхід до реалізації міждис-
циплінарних зв’язків забезпечує подолання розрізненості 
знань, вмінь і навичок студентів в умовах багато дисциплі-
нарного навчання, сприяє підвищенню рівня мобільності 
знань і умінь студентів, посилює професійну спрямова-

ність навчання, що забезпечує удосконалення практичної 
підготовки, спонукає студентів до розв’язання наукових, 
соціальних, економічних, екологічних проблем з метою 
успішного оволодіння обраною професією [2, 3]. 

Дисципліна «Мікробіологія, вірусологія та імуно-
логія» займає особливе місце в системі підготовки май-
бутніх висококваліфікованих спеціалістів-медиків. Так, 
при підготовці фахівців вивчення тематичних розділів 
базується на знаннях студентів, отриманих при вивченні 
таких фундаментальних дисциплін, як анатомія людини, 
медична біологія, гістологія, нормальна фізіологія, біо-
хімія, хімія, загальна гігієна, латинська мова. А, в свою 
чергу, знання, вміння та навички, отримані студентами 
при вивченні даної дисципліни, є основою для засвоєння 
спеціальних дисциплін старших курсів, таких як патоло-
гічна фізіологія, патологічна анатомія, клінічна імуноло-
гія, інфекційні хвороби, клінічна біохімія, дерматовене-
рологія, хірургія, що передбачає інтеграцію викладання з 
цими дисциплінами та формування умінь застосовувати 
знання з мікробіології, вірусології та імунології в про-
цесі подальшого навчання та у професійній діяльності 
студентів. Однак, слід мати на увазі, що не тільки за-
своєння певного обсягу знань, вміння підійти до аналізу 
будь-якого об’єкта і явища з різних точок зору, залучи-
ти дані з інших навчальних дисциплін робить студента 
освіченою людиною, компетентним фахівцем, але і, не в 
меншій мірі, вміння проявляти свої комунікативні якості, 
які регулюють соціальну поведінку студента в процесі 
спілкування, зокрема, особистісних професійних ціннос-
тей у медичній діяльності. Тому, розглядаючи цей процес 
як взаємодія на рівні суб’єкт-суб’єктних відносин, роз-
різняємо функції педагога і студента. Педагог виконує, 
перш за все, спонукально-організаційну функцію, ство-
рює освітнє середовище, а студент – функцію пізнаваль-
ної діяльності по засвоєнню знань, умінь і навичок. Ви-
кладач допомагає максимально ефективно засвоїти мате-
ріал з використанням знань з суміжних дисциплін, тим 
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самим сприяти розвитку активної розумової діяльності 
студентів по відновленню попередніх знань і засвоєнню 
нового матеріалу з теми. Безсумнівно, викладач повинен 
володіти сучасними педагогічними та інформаційно-
комунікаційними технологіями і постійно впроваджува-
ти їх на лекціях, практичних заняттях тощо.

Однак, існує і ряд складнощів, що виникають у ви-
кладача при реалізації міждисциплінарних зв’язків. Вони 
полягають в наступному: недосконалість навчальних про-
грам, недосвідченість викладача, неузгодженість термі-
нології, позначень і, в деяких випадках, нюансів у трак-
туванні загальних для різних курсів понять; не завжди 
правильно оцінюється роль дисципліни «Мікробіологія, 
вірусологія та імунологія» у формуванні умінь і навичок, 
необхідних для суміжних дисциплін; при навчанні дисци-
плін досить часто не використовуються поняття, сформо-
вані при вивченні інших дисциплін. 

Висновки. Таким чином, можна зазначити, що у 
практичній роботі сучасного викладача медичного вишу 
взаємозв’язки дисциплін повинні систематично здійсню-

ватися і використовуватися на всіх без винятку етапах на-
вчального процесу, при цьому необхідно дотримуватись 
єдності у існуючих наукових поняттях, визначеннях, трак-
туванні існуючих законів, теорій, положень та інше. 

література
1. Титовец Т. Е. Междисциплинарная интеграция в 

специализирующей и генерализирующей моделях содер-
жания педагогического образования / Т.Е. Титовец. // Ин-
теграция образования. Науч.-метод. журн. – 2008. – № 2 
(51). – С. 31 – 36. 

2. Соляр Л.В. Реалізація міждисциплінарних зв’язків 
при вивченні спеціальних дисциплін спеціальності «Ви-
робництво харчової продукції» [Електронний ресурс]/ 
Л.В. Соляр, Г.М. Бережна// Междисциплинарные иссле-
дования в науке и образовании. – 2012. – № 1 Kg. – Режим 
доступу: http://mino.esrae.ru/159–1223

3. Олізько Ю. Міждисциплінарний підхід як засіб реа-
лізації основних дидактичних принципів навчання/ Педа-
гогічний дискурс. – 2015. – Випуск 18. – С. 161–165.

актуальні методики наВчання у підГотоВЦі студентіВ-медикіВ

О. Б. Тумакова, О. І. Тесленко, Л. Б. Єрис, Г. М. Кузь, В. М. Новіков, О. Б. Доленко
Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»

Остаточний результат навчання у ВНЗ – надати спе-
ціалісту можливість отримати своє гідне місце на ринку 
праці. За цієї умови особливої актуальності набуває ком-
петентнісний підхід, що повинен грунтуватися на студен-
тоцентрованому навчанні.

Роль викладача полягає в розвитку у студентів моти-
вації до навчання та самостійної роботи для досягнення 
професійної компетентності. Компетентність викладача 
(володіння теоретичними знаннями та практичними на-
вичками, вміння зацікавити студентів, передати їм свій 
досвід) стимулює студентів до вивчення дисципліни та 
самовдосконалення.

В якості педагогічних технологій формування про-
фесійного самоусвідомлення майбутніх медиків останнім 
часом усе частіше використовуються інтерактивні мето-
ди. Однією з форм інтерактивних фронтальних методик є 
мозковий штурм.

Метод мозкового штурму (мозковий штурм, мозкова 
атака, англ. brainstorming) – спільна одноразова робота 
учасників групи (експертів, науковців, студентів тощо), 
спрямована на творчий пошук нетрадиційних, креативних 
підходів вирішення нестандартних проблем. 

Основна мета методики – це звільнення від впливу 
психологічних бар’єрів (сором’язливості, ніяковості, ску-
тості, боязні глузування, критики або навіть неприязні з 
боку колег, керівників, тощо) та стереотипів мислення, 
тобто забезпечення умов генерації нових ідей.

У свідомості кожної людини є деякі фільтри або бло-
катори (виховні, соціальні, професійні), що не дають роз-
виватися сміливим оригінальним ідеям. Тому пошуку ідеї 
заважають психологічна інерція, бажання приймати ша-
блонні рішення, йти звичним шляхом. 

У сфері реклами і маркетингу метод застосовуєть-
ся з 1953 р. за пропозицією американського маркетолога 
А. Осборна.

Отже, основні ідеї Осборна є простими: 
– відокремити процес генерації ідей від їхньої критики;
– незвичні чи навіть абсурдні ідеї вітаються;
– на етапі генерації ідей головне – їхня кількість. 

«Кількість ідей має перейти у їхню якість!» – стверджував 
Алекс Осборн. 

Нарешті, А. Осборн звернув увагу на те, що за певних 
обставин деякі люди генерують ідеї, інші більш схильні до 
аналізу та критичної оцінки чужих ідей.

Реалізація методу мозкового штурму здійснюється, 
як правило, двома способами. Перший полягає в тому, що 
формуються дві групи учасників: перша – з осіб з твор-
чим складом розуму, друга – з критичним. Перша група 
генерує ідеї й оцінки, друга – аналізує і критикує запропо-
новані ідеї. Осіб, які беруть участь в обговоренні, не кри-
тикують; викладач має нейтральну позицію, скеровує дис-
кусію. Ідея, що витримує критику і з якою погоджується 
більшість, приймається як підсумкова експертна оцінка. 
Інший підхід відрізняється тим, що заздалегідь група кри-
тиків відсутня. Відбувається вільне обговорення про леми 
і приймається узгоджена версія оцінки.

При використанні кожного з цих підходів дотримуєть-
ся ряд основних вимог: 

1) формулювання проблеми, яку необхідно роз в’язати;
2) тренувальна розминка в швидких пошуках відпо-

відей на запитання ("від простого до складного"), звіль-
нення від впливу психологічних бар’єрів (соромливості, 
ніяковості, замкнутості, скованості);

3) безпосередньо мозкова атака – "штурм" висунутої 
проблеми: всі пропозиції окремих студентів чи "творчих 
груп" фіксуються без критики;

4) сумісна оцінка і відбір кращих ідей;
5) повідомлення про результати "мозкової атаки" і су-

місне обговорення кращих ідей, їх захист; прийняття ко-
лективного рішення. 
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Методична особливість методу "Мозкової атаки" поля-
гає у тому, що оцінювання та аналіз ідей здійснюється лише 
після того як запропоновані всі варіанти рішень. Основни-
ми правилами проведення «Мозкового штурму» є:

1. Відсутність критики.
Не варто ігнорувати будь-яку пропозицію, демонстру-

вати це вербальними чи невербальними засобами.
2. Заохочення ідей.
Викладач робить акцент на кількості ідей, а не на їх 

якості, оскільки на стадії оцінювання у кожного зі студен-
тів з’явиться можливість висловитися стосовно тієї чи ін-
шої пропозиції.

3. Рівноправність учасників.
Необхідно уникати домінування одного чи кількох 

членів групи. З цією метою можна використати схему ви-
словлювання думок по черзі з активною участю всіх чле-
нів групи. 

4. Свобода асоціацій.
Не слід накладати обмеження на процес висловлювань. 

Треба взяти за основу аксіому: "Будь-яка ідея варта уваги". 
Інша аксіома: найкращі – це нетрадиційні ідеї. Бажа-

но, щоб учасники мозкового штурму спробували відмови-
тися від стереотипів і шаблонного прийняття рішень. 

Крім того, бажано, щоб ідея, висунута одним із учас-
ників, підхоплювалася і розвивалася іншими.

5. Запис усіх ідей.
Всі думки повинні фіксуватися – це надихає учасників 

на подальше обговорення.
6. Час на осмислення.
Надається час для аналізу, осмислення та висловлю-

вання.

7. Обмірковувати всі ідеї.
У процесі експертизи слід уважно обмірковувати всі 

ідеї (навіть ті, що видаються абсурдними), надавати їм ар-
гументовану оцінку. Звісно, банальні ідеї слід відкинути 
відразу. Надзвичайно цінно, якщо ідеї, визнані перспек-
тивними, вдається вишикувати в логічній послідовності.

Освітні цілі методу «Мозковий штурм»
1. Розвиток клінічного мислення, вміння вирішувати 

складні, невідкладні, екстренні завдання, вміння виділяти 
головне.

2. Удосконалення навичок практичного застосування 
теоретичних знань.

3. На якісно новому рівні навчити студентів усвідоми-
ти тісні міждисциплінарні зв’язки у теоретичних і клініч-
них дисциплінах, що є фундаментом для комплексного ба-
чення, підходу та вирішення проблем реальної дійсності.

4. Розвиток у студентів здатності до пошукової роботи 
із застосуванням сучасної наукової літератури, медичної 
документації, ілюстративних матеріалів, медичних ресур-
сів інтернет-мережі.

5. Формування комунікативних якостей, навичок 
ефективного міжособового спілкування та колегіальних 
стосунків.

6. Виховання професійної спрямованості, здатності 
до партнерської взаємодії.

7. Формування почуття відповідальності за своєчас-
ність та правильність професійних дій, уміння створювати 
психологічний контакт з колегами.

Отже, інтерактивні методи підготовки лікарів спри-
яють інтенсифікації та оптимізації навчально-виховного 
процесу.

перспектиВи інтерактиВноГо наВчання у підГотоВЦі студентіВ-стоматолоГіВ

О. А. Удод, В. Г. Центіло, Н. М. Яковлева
Донецький національний медичний університет імені М. Горького

Вступ. Оптимізація вітчизняної системи охорони 
здоров’я неминуче ставить нові вимоги до вищої медичної 
освіти.Комплекс заходів з реформування вищої медичної, 
зокрема, стоматологічної, освіти передбачає, перш за все, 
орієнтацію її на компетентнісний підхід, що, з нашої точ-
ки зору, має бути відображено у державних стандартах. 
Процес удосконалення буде спрямований на синтез освіти, 
науки та інноваційної діяльності, дозволить розробляти і 
впроваджувати нові освітні технології світового рівня, для 
формування у майбутніх лікарів-стоматологів професій-
них компетенцій, здатних забезпечити їх конкурентоспро-
можність на сучасному, в тому числі міжнародному, ринку 
стоматологічних послуг. Тому за доцільне вважаємо послі-
довне застосування у педагогічному процесі системи інтер-
активних методів навчання, заснованих на формуванні ба-
зових компетенцій, як передумов самостійного придбання 
студентами-стоматологами саме тих знань, які будуть мак-
симально затребуваними в їх практичній діяльності.

основна частина. Інтерактивне навчання – це на-
вчання, побудоване на взаємодії всіх осіб, які навчають-
ся, включаючи викладача. Такі освітні методи найбільше 
відповідають особистісно орієнтованому підходу, тому що 
припускають співнавчання (колективне навчання, навчан-
ня у співпраці), причому всі його учасники є суб’єктами 

навчального процесу. Педагог частіше виступає лише у 
ролі організатора процесу навчання, творця умов для іні-
ціативи, лідера групи. Основними складовими інтерак-
тивних занять є інтерактивні вправи та завдання. Важлива 
відмінність таких вправ і завдань від звичайних полягає 
у тому, що, виконуючи їх, ті, хто навчаються, не стільки 
закріплюють вже вивчений матеріал, скільки вивчають 
новий. Інтерактивне навчання засноване на безпосередній 
взаємодії тих, хто навчається, зі своїми знаннями та досві-
дом, а також знаннями і досвідом своїх колег. Нові знання, 
уміння формуються на основі такого досвіду.

У додипломній медичній освіті можливо використо-
вувати широкий спектр інтерактивних методів, але для на-
вчання, зокрема, майбутніх лікарів-стоматологів, з нашої 
точки зору, доцільно, реально і раціонально на профіль-
них стоматологічних кафедрах застосовувати лише деякі 
з них. Найбільш близьким до реалізації, на наш погляд, 
є кейс-метод з рішенням ситуаційних завдань. Для впро-
вадження цього методу необхідно, насамперед, створити 
банк ситуаційних завдань, які припускають конструктив-
ну (а не вибіркову) форму відповідей на поставлені за-
питання. Під час обговорення студенти пропонують різні 
варіанти виходу з представленої ситуації, обґрунтовують 
та відстоюють свою точку зору. Підвищує ефективність 
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використання ситуаційних завдань їх візуалізація: фото-
графії, моделі щелеп, протези, ортопедичні та ортодонтич-
ні апарати, муляжі, мікропрепарати, рентгенівські знімки, 
результати комп’ютерної томографії тощо. Якщо студенти 
на кожному занятті вирішують ситуаційні завдання, зна-
чить, на кафедрі використовують кейс-технології. «Кей-
си» вирішують на занятті колегіального або внеаудиторно 
самостійно з наданням письмового звіту. Їх зручно вико-
ристовувати, якщо у клініці в даний момент відсутні те-
матичні хворі. Як матеріал для розробки «кейса», можна 
використовувати амбулаторні карти та історії хвороби 

конкретних хворих без надання, природно, їх персональ-
них даних. У реєстратурі (архіві) проводиться їх відбір (з 
типовими варіантами перебігу захворювань і з різними ва-
ріантами ускладнень). Ксерокопії цих амбулаторних карт 
можуть використовуватися, як дидактичний матеріал на 
заняттях. До кожного клінічного випадку необхідно роз-
робити завдання або питання.

Висновки. Розглянуті інтерактивні методи є, безпере-
чно, перспективними та можуть бути з успіхом застосова-
ні при навчанні різним стоматологічним дисциплінам для 
формування ключових професійних компетенцій. 

УДК 378.147.227
еФектиВність ЗастосуВання теХнолоГіЙ «MIND MAPPING»  

у Викладанні медико-біолоГічниХ і клінічниХ дисЦиплін

Н. А. Ульянова, Л. В. Венгер, В. О. Ульянов
Одеський національний медичний університет

EFFICACY OF TECHNOLOGIES «MIND MAPPING» IN BIOMEDICAL AND CLINICAL  
DISCIPLINES TEACHING

N. A. Ulyanova, L. V. Venger, V. O. Ulyanov
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В роботі досліджена ефективність застосування технології «Mind Mapping» при викладанні на кафедрах медико-біологічного 
та клінічного профілю. Досліджували академічну успішність за середнім балом, внутрішню і зовнішню мотивацію, ситуативну 
тривожність, досліджували суб’єктивну оцінку студентами ефективності застосування технологій «Mind Mapping».Викорис-
тання в навчальному процесі технологій«Mind Mapping» підвищує успішність студентів при вивченні медико-біологічних та 
клінічних дисциплін. Покращується емоційний стан і вмотивованість студентів до навчання.  Отримані дані обґрунтовують 
необхідність створення елективних курсів з інтерактивних інноваційних технологій навчання на першому курсі університету.

Ключові слова: академічна успішність, «Mind Mapping»
This paper investigated the effectiveness of the «Mind Mapping» technology in teaching in departments of biomedical and clinical 

profile. It was studied academic performance by an average mark, internal and external motivation, situational anxiety, investigated the 
subjective assessment of student’s effectiveness of technology «Mind Mapping». The «Mind Mapping» technology in the classroom 
increases student success in studying of biomedical and clinical disciplines. It was set improvement of emotional state and motivation 
of students to studying. The data justify the need forelective courses of innovative interactive learning technologies in the first year of 
graduation.

Key word: academic performance, «Mind Mapping».

Вступ. Викладання офтальмології, як поміж тим і ін-
ших вузькоспеціалізованих дисциплін, пов’язане з декіль-
кома основними особливостями і труднощами. Патологія 
органу зору часто є проявом загальних або системних 
захворювань, що потребує інтегрованих знань з фунда-
ментальних та інших клінічних дисциплін. При вивченні 
офтальмології студентами стоматологічного факультету 
часто виникають проблеми пов’язані з мотивацією до на-
вчання. Проблемою при викладанні офтальмології студен-
там міжнародного факультету часто є різний рівень базо-
вої підготовки [1]. 

Для ефективного вирішення зазначених проблем не-
обхідне впровадження інноваційних методів та методик, 
в першу чергу, методів інтерактивного навчання [2]. За-
стосування інтерактивних методів навчання сприяє ін-
тенсифікації та оптимізації навчального процесу, активі-
зації розумової діяльності студентів, актуалізації опорних 
знань, індивідуалізації навчального процесу [3]. Так, за-
стосування можливостей «кейс-методу» дозволяє в рам-
ках розбору однієї ситуативної клінічної задачі відновити 
знання з відповідних тем фундаментальних дисциплін. 
Метод сприяє формуванню вмінь аналізувати проблему; 
формулювати, обговорювати та аргументувати власну по-

зицію, приймати рішення із врахуванням конкретних умов 
та наявності фактичної інформації [4, 5, 6]. Метод «мозко-
вого штурму», в першу чергу, сприяє розвитку творчого 
підходу до вирішення проблеми, виробленню клінічного 
мислення, формуванню навичок роботи в групі, вибору 
та організації пошуку інформації, виробленню вмінь роз-
робляти багатоваріантні підходи у вирішенні клінічної 
ситуації тощо [3].Заслуговує на увагу також метод «Mind 
Mapping», який в першу чергу дозволяє творчо підходити 
до аналізу та структуруванню інформації, органічно поєд-
нує можливості індивідуального та командного засвоєння 
навчального матеріалу [7].

Отже, застосування інтерактивних методів навчання в 
медичній освіті  дозволить навчити студента вирішувати 
поставлені спочатку типові, а потім нетипові ситуаційні 
завдання, поступово підводячи до творчості, що важливе 
не тільки для осмислення та засвоєння інформації, а й для 
оволодіння прийомами прийняття певних рішень на осно-
ві засвоєного матеріалу з дисципліни [8]. Застосування ін-
новаційних навчальних технологій дозволить реалізувати 
компетентнісний підхід до навчання, що відповідає новим 
стандартам набуття вищої медичної освіти в умовах ре-
формування галузі [9, 10].
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мета роботи. Оцінити ефективність застосування 
технології «Mind Mapping» при викладанні на кафедрах 
медико-біологічного та клінічного профілю.

основна частина. Дослідження проведені на базі кафед-
ри гістології, цитології та ембріології та кафедрі офтальмо-
логії Одеського національного медичного університету. Під 
спостереженням знаходились студенти міжнародного фа-
культету  (з англійською мовою навчання), та медичного фа-
культету № 1. Всі дослідження проведені з інформованої зго-
ди студентів. Студентів розділили на дві групи: 1) студентів, 
які навчались із застосуванням технологій «Mind Mapping»; 
2) студентів, які навчались без застосування технологій «Mind 
Mapping». На першому етапі дослідження протягом першого 
семестру вивчення гістології студентам було запропоновано 
оволодіти навичками роботи з однією з комп’ютерних про-
грам побудови карт розуму (використовувались лише про-
грами вільного доступу).  Протягом другого семестру оціню-
вали академічну успішність та психологічний стан студентів 
зазначеної групи. Групу порівняння складали студенти, які 
навчались без застосування технологій «Mind Mapping». На 
другому етапі дослідження проводили порівняння академіч-
ної успішності цих самих студентів, коли вони проходили на-
вчання на клінічній кафедрі, а саме, кафедрі офтальмології. 
Особливостями викладання дисципліни «Офтальмологія» є 
вузька направленість та короткий термін вивчання. Тому об-
ґрунтування використання технології «Mind Mapping» у да-
ному випадку є доцільним.

Досліджували академічну успішність за середнім ба-
лом, внутрішню і зовнішню мотивацію [11], ситуативну 
тривожність за допомогою тесту Спілбергера-Ханіна[12], 
досліджували суб’єктивну оцінку самими студентами 
ефективності застосування технологій «Mind Mapping». 
Для статистичного аналізу отриманих даних застосову-
вали t-критерій Стьюдента та непараметричні методи, а 
саме, критерій χ2.

Отримані результати свідчать про те, що за 
суб’єктивним сприйняттям студентів використання тех-
нологій «Mind Mapping» дозволяє їм зменшити час, ви-
трачений при підготовці до практичних занять без втра-
ти ефективності. Студенти зазначають, що вони краще 
структурують інформацію, побудова карт розуму дозволяє 
повторити фундаментальні дисципліни при підготовці до 
практичних занять на клінічних кафедрах. 

Об’єктивно спостерігали підвищення середньої 
успішності студентів, які застосовують зазначену техно-
логію. При цьому, під час сесії спостерігали в них меншу 
ситуативну тривожність,  ніж в попередні сесії. Привер-
тає увагу перерозподіл студентів в групах спостереження 
за характером мотивації до навчання. Так, збільшується 
кількість студентів, у яких превалює позитивна внутрішня 
мотивація до навчання, яку вони пояснюють впевненістю  
в власних силах і знаннях. Отримані дані узгоджуються  з 
даними Меленко С.Р. про роль мотивації в навчанні [13] та 
Горпініч Т.І., 2015 [14] про те, що ситуації неуспіху слу-
жать істотною причиною зниження мотивації до навчан-
ня, формування негативних рис характеру і навіть фор-
мування деформації особистості. В свою чергу, зазначене 
вище підтверджується раніш отриманими нами даними 
про підвищення ситуативної тривожності у студентів під 
час екзаменаційної сесії. За нашими даними в період ек-
заменаційної сесії спостерігається зростання ситуативної 
тривожності у студентів, виявляються вегетативні ознаки 
дезадаптаційного синдрому [15, 16]. 

Отже, отримані дані підтверджують ефективність за-
стосування технологій «Mind Mapping» в навчальному 
процесі. Побудова карт розуму дозволяє студентам ефек-
тивно структурувати та аналізувати інформацію, знахо-
дити взаємозв’язки між фундаментальними і клінічними 
дисциплінами. 

Висновки. Застосування технологій«Mind Mapping» 
підвищує успішність студентів при вивченні медико-
біологічних та клінічних дисциплін. За суб’єктивною 
оцінкою підвищується вмотивованість студентів. Покра-
щується емоційний стан і вмотивованість студентів до на-
вчання. Отримані дані обґрунтовують необхідність ство-
рення елективних курсів з інтерактивнихінноваційнихтех-
нологій навчання на першому курсі університету. 
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компетентнісниЙ підХід у підГотоВЦі ФармаЦеВтичниХ кадріВ

Л. М. Унгурян, О. І. Бєляєва, Н. А., Прилипко І. В. Вишницька, І. Б. Петкова
Одеський національний медичний університет

Фармацевтичний сектор галузі охорони здоров’я 
України, є стратегічно важливим для держави, оскільки 
від цього залежать здоров’я нації, безпека у разі надзви-
чайних ситуацій, епідеміологічне благополуччя населен-
ня, незалежність від зарубіжної продукції. Подальший 
розвиток фармацевтичних підприємств потребує високо-
кваліфікованого кадрового забезпечення.

Активно ведуться дискусії серед працівників прак-
тичної фармації щодо професійних обов’язків сучасних 
фахівців. Це пояснюється тим, що сфера діяльності щодо 
розробки і виробництва лікарських препаратів, контроль 
їх якості, збут, розподіл, вибір і раціональне використання 
лікарських засобів, а також державне регулювання фарма-
цевтичного ринку ускладнилось. Виникає суттєва проб-
лема фальсифікації лікарських препаратів, що потребує 
певної переорієнтації системи контролю якості і водночас 
кадрової підготовки фахівців. 

Існують суттєві розбіжності в різних країнах щодо 
кваліфікацій, термінів і змісту навчання. У більшості 
країн до освітньо-професійної підготовки не входять такі 
складові навчальної програми, як клінічна фармація, на-
вички проведення наукових досліджень, технологія виго-
товлення ліків в умовах аптеки, управління колективом, 
забезпечення якості тощо. 

За результатами проведених досліджень і вимогами 
ВООЗ, до професійних компетенцій спеціалістів можна 
віднести: надання фармацевтичної допомоги будь-якій 
людині, що її потребує; знання, вміння й навички з профе-
сійної області; комунікативні вміння й навички, здатність 
вести бесіду, спілкуватись з відвідувачами аптечних закла-
дів тощо. 

На державному рівні визначення кваліфікацій для 
освітньо-кваліфікаційних рівнів “бакалавр” і “магістр” 
зі спеціальностей напряму “Фармація” і первинних по-
сад повинні вирішувати Міністерство охорони здоров’я, 
Міністерство освіти і науки та Міністерство праці і соці-
альної політики. Очікується створення нового галузевого 

стандарту для освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр 
і магістр, моделі підготовки фахівців відповідно до Кон-
цепції реформування вищої фармацевтичної освіти. 

Для формування необхідних особистісних якостей 
випускника вищого навчального закладу необхідно: усві-
домлення мотивації постійного підвищення рівня профе-
сійної компетенції, розкриття своїх творчих здібностей 
і можливостей, володіння вміннями приймати рішення і 
нести за них відповідальність; усвідомлювати потребу у 
постійному самовдосконаленні. Компетенції – це інтегро-
вана цілісність знань, умінь і навичок, що забезпечують 
професійну діяльність, це здібність людини здійснювати 
практичну діяльність. Реалізація компетентнісного підхо-
ду у професійній освіті буде сприяти досягненню головної 
мети – підготовці кваліфікованого спеціаліста, який вільно 
володіє своєю професією, здатного ефективно працювати 
на рівні світових і європейських стандартів, готового до 
постійного професійного росту, соціальної і професійної 
мобільності 

Таким чином, кардинальні зміни, які відбуваються 
у системі вищої освіти, дозволять імплементувати євро-
пейські норми до національної вищої освіти та створити 
в Україні єдиний освітній простір, без якого неможливо 
піднімати питання про визнання у світі вітчизняних ди-
пломів, продовження навчання студентів, аспірантів у за-
рубіжних університетах.
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особлиВості Викладання дисЦипліни «етика та деонтолоГія у ФармаЦії» на 
каФедрі орГаніЗаЦії та економіки ФармаЦії анГломоВним студентам

Л. М. Унгурян, О. І. Бєляєва, Н. А. Прилипко, І. В. Вишницька, І. Б. Петкова 
Одеський національний медичний університет 

досВід орГаніЗаЦії підГотоВки анГломоВниХ студентіВ  
на каФедрі ортопедичної стоматолоГії

О. О. Фастовець, Р. А. Котелевський
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»

У 2015/2016 навчальному році на кафедрі організації 
та економіки фармації проведені певні заходи щодо мо-
дернізації основних форм навчального процесу у зв’язку 
з впровадженням англомовної форми навчання на фарма-
цевтичному факультеті.

Дисципліна «Етика та деонтологія у фармації» є од-
нією з базових дисциплін, що формує професійну гордість 
за  високе звання провізора, виховує у студентів повагу до 
відвідувачів аптечних закладів та обов’язкове дотримання  
вимог фармацевтичної етики та деонтології.   

Згідно з освітнім планом спеціальності «Фармація» 
дисципліна вивчається на 1-му році навчання у 1-му се-
местрі. Обсяг дисципліни складає 45 годин. Учбовий план 
містить 5 лекцій, 5 семінарських занять та 5 тем для само-
стійної підготовки студентів. 

Для забезпечення навчального процесу здійснена зна-
чна підготовча робота, яка полягала у складанні нових 
лекцій англійською мовою, методичних розробок для се-
мінарських та рекомендацій з тем самостійних занять. Для 
проведення поточного та заключного контролю розробле-
но тести, ситуаційні завдання тощо. Робота в аудиторії пе-
реважно розмовна – у вигляді питань-відповідей, обгово-
рень, рольових ігор, виступів з доповідями з наступною 
дискусією. 

Слід зазначити виявлені проблемні питання в процесі 
викладання такі, як тлумачення незвичних для іноземців 
термінів, аналогів яких немає в англійській мові; різний 
рівень володіння студентами англійською мовою, що ство-
рює дисбаланс в групі; недостатня наявність навчальної 
літератури англійською мовою.

Вступ. На кафедрі ортопедичної стоматології Дніпро-
петровської медичної академії англомовні іноземні сту-
денти навчаються з 2011 року, перший випуск здійснено 
у 2015 році. Річне педагогічне навантаження кафедри, що 
приходиться на англомовну форму навчання, складає в 
середньому 12,3% від загальної кількості годин. Англій-
ською викладають 4 співробітника, з яких 1 доктор медич-
них наук та 2 доценти. Останнім часом кількість англо-
мовних студентів збільшується, що зумовлює необхід-
ність вдосконалення даного напрямку науково-методичної 
роботи. 

основна частина. Специфіка викладання ортопе-
дичної стоматології полягає в прикладній спрямованості 
дисципліни, що передбачає, насамперед, навчання прак-
тичним (клінічним) навичкам та ознайомлення з техноло-
гією виробництва зубних протезів. Перелік практичних 
навичок, що є обов’язковими для засвоєння, має за свою 
основу вітчизняні галузеві стандарти ОПП та ОКХ, одно-
часно цілком співпадає з кваліфікаційними вимогами до 
студентів-випускників за кордоном. Відповідно до існую-
чої шкали клінічні маніпуляції вимагають 5 рівня оволо-
діння, лабораторні – 2–3. 

Другий рівень навчання практичним навичкам пе-
редбачає ознайомлення з ними на практиці, що забезпе-
чується клінічним прийомом співробітниками кафедри, а 
також такою формою навчального процесу як проведення 
майстер-класів на фантомах.  

Третій рівень  – самостійне виконання студентом ма-
ніпуляції на муляжі, фантомі або в лабораторних умовах. 
Для матеріального забезпечення його відпрацювання на 
кафедрі організований навчальний клас з учбовими моде-
лями, що представляють собою різного роду імітації клі-
нічних ситуацій (дефекти зубів та зубних рядів, а також 

зубні протези, що їх відновлюють). При цьому викорис-
тання оклюдаторів та артикуляторів, (приборів, що від-
творюють рухи нижньої щелепи) дозволяють відтворити 
клінічну ситуацію. Проте, безсумнівно, лише спеціалізо-
вані стоматологічні фантоми дозволяють максимально на-
близити дійсні умови прийому пацієнта. В зв’язку з цим, 
на кафедрі працює два фантомних класи, де студенти, зо-
крема англомовної форми навчання, мають можливість 
тренінгу.

Важливою складовою навчального процесу є демон-
страція студентам лабораторних етапів виготовлення зуб-
них протезів. Для кращого розуміння їх технології нами 
створені англомовні наочно-практичні посібники з різних 
розділів ортопедичної стоматології, ознайомлення з якими 
є обов’язковим перед відвідуванням зуботехнічної лабо-
раторії.

Нарешті, четвертий та п’ятий рівні оволодіння прак-
тичними навичками потребують проведення студентом 
маніпуляцій в порожнині рота хворого відповідно під на-
глядом викладача та самостійно. Задля його забезпечення 
широко використовуються клінічні зали кафедри, розта-
шовані в стоматологічних закладах міста та в клініці ака-
демії. 

Контроль над рівнем оволодіння практичними нави-
чками здійснюється як повсякчасно викладачем з фікса-
цією оцінки в спеціально створеному «Індивідуальному 
плані», так і під час екзаменів, зокрема під час практично 
орієнтованого випускного іспиту. 

Щодо теоретичної підготовки англомовних студентів, 
відзначимо два основних напрямки навчально-методичної 
роботи. По-перше, лекційний курс, який складається з 
56 годин. Виходячи з традиційно низького сприйняття 
матеріалу «на слух», головний принцип викладання – 
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дискретність, стислість та наочність. Головна мета такої 
лекції – систематизація матеріалу. Надалі для підготовки 
до практичних занять студенту пропонуються власні ме-
тодичні розробки, які розташовані на сторінці кафедри на 
сайті академії.  

По-друге, теоретична підготовка англомовних студен-
тів із застосуванням тестів формату «Крок 2». Згідно на-
шого досвіду найбільш ефективним є розгляд кожного тес-
ту як окремої клінічної ситуації, що потребує вирішення. 
При цьому для кращого розуміння рекомендується вико-
ристовувати наочні приладдя, про які вже йшла мова, або 
демонстрацію на практиці під час прийому хворих. Таким 
чином, формується не тільки здатність студента відповіс-
ти на тест, але й формується «клінічне мислення».В свою 
чергу, покращення мотивації оволодіння тестами «Крок 2» 
студентами-іноземцями англомовної форми навчання вда-
ється шляхом введення проміжних та вихідних тестувань 

(за аналогією з протоколом Центру тестування) з викорис-
танням отриманих результатів для атестації.

Висновки. Якісна підготовка англомовного студента-
іноземця зі спеціальності «Стоматологія», насамперед, по-
требує достатнього рівня оволодіння практичними навич-
ками, підвищенню якого сприяє оптимізація матеріально-
технічної бази кафедр стоматологічного профілю. Також 
існує потреба вдосконалення методичного забезпечення 
навчального процесу серед студентів англомовної форми 
навчання, зокрема шляхом розробки нових методичних по-
сібників, які відповідають типовим та робочим програмам 
кафедр. Враховуючи можливість продовження постдиплом-
ного навчання випускників академії в ЄС та США, досить 
актуальним є розширення програми їх підготовки з ураху-
ванням кваліфікаційних вимог до лікаря-спеціаліста в за-
значених країнах. Одночасно слід заохочувати англомовних 
студентів-випускників до продовження навчання в Україні.

УДК 579.61:378.14
наукоВо-дослідна робота студентіВ на каФедрі мікробіолоГії, ВірусолоГії  
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В статті розглядаються основні форми науково-дослідної роботи студентів на кафедрі мікробіології, вірусології та імуно-
логії як важлива складова навчально-виховного процесу у вищих медичних навчальних закладах. 

The basic forms of students’ research on the department of microbiology, virology and immunology are considered in the article as 
an important part of the educational process in higher educational establishments.

Вступ. Важливим завданням викладачів медичних 
ВУЗів є підготовка висококваліфікованих фахівців, що здо-
бувають необхідні знання, творчо мислячих особистостей, 
здатних аналізувати, діяти в нестандартних ситуаціях, ці-
леспрямованих та зацікавлених у пошуку нових рішень та 
виконанні складних задач. Тому останнім часом медична 
освіта має зміщувати акцент у викладанні дисциплін з па-
сивних форм навчання на активні, тим самим стимулюючи 
розвиток мислення студентів, у тому числі і клінічного[1]. 
Адже Вища школа покликана не лише закладати теоре-
тичний фундамент майбутньої професії, але й створювати 
передумови творчому розвитку студента, базуючись на ці-
лісному уявлення про сучасну наукову картину[2]. Тому 
поряд з основними методами викладання особливу увагу 
варто приділяти науково-дослідницькій роботі молоді за-
для покращення рівня підготовленості випускників та їх 
професійної компетентності у майбутньому. 

Основна частина. Науково-дослідна робота студентів 
на кафедрі мікробіології, вірусології та імунології ВДНЗУ 
«Українська медична стоматологічна академія» при підго-
товці лікарів характеризується тісним міждисциплінарним 
зв’язком, сприяє оволодінню студентами методоло гією 

дослідницької роботи. Це створює беззаперечні умови 
для розширення кругозору та світогляду особистості, роз-
виває творчий потенціал та поглиблює знання з багатьох 
дисциплін одночасно. 

Науково-дослідницька робота є обов’язковою на кафед-
рі мікробіології, вірусології та імунології і включає в першу 
чергу усвідомлення студентами необхідності та бажання 
займатися певним видом наукової діяльності. Керівники, 
враховуючи індивідуальні особливості студентів та насам-
перед їх готовність до творчих завдань, спрямовують увагу 
молодих науковців на види робіт, що здатні максимально 
розкрити інтелектуальні та творчі здібності студентів. Крім 
того, під керівництвом викладачів студенти набувають 
умінь користуватися методичною, науковою літературою, 
що видається не лише рідною мовою, студенти отримують 
можливість працювати з науковими електронними базами 
даних, що містять спеціальну медичну літературу. 

На кафедрі мікробіології, вірусології та імунології 
активно впроваджуються різноманітні сучасні форми 
науково-дослідної роботи зі студентами. Групові або ін-
дивідуальні написання рефератів за заданою викладачем 
темою, що відображають актуальні та проблемні на даний 
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час питання в мікробіології та передбачають розв’язання,  
є однією з найпростіших форм роботи для студентів. Од-
нак вони розкривають творчий потенціал молодих науков-
ців, сприяють розвитку самостійності, логіці мислення та 
освоєнню нового матеріалу з дисципліни. Дослідники са-
мостійно готують доповіді за заданою тематикою та муль-
тимедійні презентації, які демонструють перед іншими 
студентами. Дана форма роботи сприяє зацікавленості в 
роботі студентського наукового товариства серед молоді, 
дає досвід публічних виступів перед широкою аудиторією 
та уміння відповідати на запитання, стосовно досліджува-
ної тематики. Не менш цікавою формою роботи для нау-
ковців є участь у тематичних вікторинах та брейн-рингах, 
що стимулюють логічне мислення та запам’ятовування 
нового теоретичного матеріалу у цікавій формі. Подібні 
завдання розвивають у студентів навики до систематизації 
вивченого матеріалу та пошуку нестандартних підходів до 
вивчення предмету. 

У професійній підготовці майбутніх лікарів важли-
вою формою роботи на кафедрі мікробіології, вірусології 
та імунології є експериментальні дослідження, які сту-
денти самостійно виконують під керівництвом виклада-
чів. Студенти освоюють нові методи мікробіологічних 
досліджень, поглиблюють теоретичні знання з предмету 
та розвивають власний науковий потенціал та здібності. 
У підготовці до роботи студенти опрацьовують велику 
кількість літератури за темою, обраною разом з науковим 
керівником, формуючи уявлення про стан проблеми у сві-
ті в цілому, з’ясовують актуальність та значимість теми, 
ставлять перед собою нагальні питання і цілі, що потре-
бують вирішення, а найголовніше – шляхи досягнення 
поставленої мети. Дана форма роботи створює умови для 
освоєння майбутніми лікарями базових навиків у виконан-
ні методик, що впровадженні на кафедрі. За результатами 
власних досліджень студенти готують доповіді на Міжна-
родні та Всеукраїнські студентські конференції, участь у 

яких є узагальнюючим етапом науково-дослідної роботи 
студентів. Молоді дослідники діляться результатами влас-
них досліджень зі своїми колегами, формують навички 
правильного оформлення наукових матеріалів, доповідей 
на наукові конференції. Участь у подібних заходах досить 
широко використовується студентами, що виконують ро-
боти на кафедрі мікробіології, вірусології та імунології. 
Це цікавий досвід спілкування з талановитою молоддю, 
яка займається дослідженнями у інших галузях, сприяє 
розширенню наукового потенціалу студентів. За резуль-
татами студентських наукових конференцій публікуються 
тези доповідей. Це ще одна вагома ланка на шляху ста-
новлення молодих науковців. Оскільки тези – це стислі, 
лаконічні основні положення, які формуються на основі 
основних думок праці, актуальності, мети, використаних 
досліджень та результатів, що були отримані. 

Висновок. Науково-дослідна робота студентів – важ-
лива складова частина навчально-виховного процесу у Ви-
щих навчальних медичних закладах. Широке використан-
ня різних форм роботи сприяє зацікавленості серед молоді 
у дослідницькій діяльності, підвищуючи рівень навчаль-
ного процесу та створює сприятливі умови для підготовки 
конкурентоспроможних спеціалістів. 
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Вступ. Основними завданнями сучасної медичної 
освіти є формування у студентів навичок ефективного 
використання інформаційно-комунікаційних техноло-
гій, а також вмінь застосовувати прийоми аналітично-
пошукової та дослідницько-пошукової роботи, селекції 
інформації та публічного виступу [1, с. 81]. Важливою 
частиною діяльності студентів є їх робота у студентських 
наукових гуртках (СНГ), де вони мають можливість отри-
мати основи науково-дослідної роботи, самостійно розви-
вати мислення та формувати власну думку [2, с. 33]. До 
засобів і методик, які допомагають студентам розкривати 
свою особистість, сприяють підвищенню якості навчання 
та професійного вміння, належать інтерактивні методи на-
вчання [3, с. 359].

основна частина. Організація студентської наукової 
роботи стала одним із провідних напрямків діяльності ка-
федри медичної біології і об’єктом посиленої уваги з боку 
завідувача кафедри, оскільки робота студентів у СНГ роз-

ширює їх світогляд, допомагає розвивати у студентів са-
мостійність, пошуковість, творчість, ораторські здібності, 
вимогливість до себе та точність у роботі.

На кафедрі медичної біології СНГ активно працює 
вже впродовж 20 років. У 2015-2016 навчальному році за-
проваджено новий інтерактивний метод у роботі СНГ – 
метод пошуково-дослідницьких проектів (ПДП). Даний 
метод уперше був запропонований на початку ХХ століття 
американським філософом і педагогом Дж. Дьюї, а також 
його учнем В.Х. Кілпатріком. Це особливий вид інтелек-
туальної діяльності, характерні риси якої – пошук необ-
хідної інформації протягом певного відрізку часу, її творче 
перетворення у матеріальний продукт [4, с. 67]. 

Застосування методу ПДП сприяє інтеграції різних 
навчальних дисциплін, адже з позицій сучасних вимог до 
змісту освіти, спеціаліст повинен володіти вміннями і про-
фесійною мобільністю, оперативно реагувати на постійні 
зміни у практичній діяльності. [5, с. 7]. Зокрема, у резуль-
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таті роботи над проектами студенти-гуртківці застосову-
вали знання з молекулярної біології та хімії, цитології та 
гістології, генетики та педіатрії, паразитології та екології.

Основні вимоги до ПДП передбачали розкриття значу-
щої у науковому або творчому плані теми, для розв’язання 
якої потрібні інтегровані знання та дослідницький пошук; 
практична, теоретична та пізнавальна значущість передба-
чуваних результатів; групова діяльність студентів. Резуль-
тати своєї роботи студенти-гуртківці оформляли у вигляді 
кросвордів, презентацій із застосуванням відеороликів 
або фрагментів науково-пізнавальних фільмів. 

Студенти працювали над наступними темами: «Особ-
ливості життєдіяльності на молекулярному рівні», «Гістоар-
хітектоніка сухожилкових струн мітрального клапану людей 
у нормі та при малих аномаліях серця», «Актуальні питання 
антропогенетики», «Хромосомні хвороби людини», «Про-
тозойні захворювання людини», «Геогельмінти та біогель-
мінти», «Медико-біологічні аспекти екології людини».

Згідно плану роботи СНГ, були визначені терміни ви-
конання проектів, студенти поділені на 7 груп, кожну з 
яких очолював викладач-консультант. Під час роботи над 
темою студенти-гуртківці використовували конструктив-
ні, дослідницькі, інформаційні, міжпредметні, групові та 
часові методи аналітично-пошукової та дослідницько-
пошукової роботи, що загалом набувала контурів проек-
тної діяльності.

Презентація науково-дослідної роботи групи сту ден-
тів-гуртківців оцінювалась викладачами та студентами-
слухачами згідно визначених критеріїв, а саме, оцінювали: 
рівень творчості, рішень та підходів до науково-дослідної 
роботи; коректність методів дослідження й обробки даних; 
естетика оформлення результатів; уміння аргументувати свої 
висновки. При захисті ПДП звертали увагу на: якість допо-
віді, повноту уявлення про роботу, аргументованість, пере-
конливість, ерудицію, культуру мови, використання наочних 
засобів, почуття часу, утримання уваги аудиторії, відповіді на 
питання, готовність до дискусії. Обов’язково враховувались 
активність кожного учасника та робота в команді. 

Висновок. Отже, проаналізувавши досвід впрова-
дження інтерактивного методу проектів у проведенні за-
сідань студентського наукового гуртка, можна відзначити 
такі позитивні моменти, як набуття студентами вмінь пра-
цювати з науковою літературою, використання міжпред-
метної інтеграції, розвиток клінічного мислення, комуні-
кативних якостей, вміння працювати у групі, здатність до 
аналізу інформації, вміння її репрезентувати. Груповий 
проект є шляхом розвитку творчого потенціалу особис-
тості та її самореалізації. 
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УДК 004.67:617-07
сучасні IT В медиЦині – можлиВість інтеГруВання З системами ЦиФроВої 

діаГностики

В. П. Федотов, О. І. Макарчук, Г. І. Макуріна, А. О. Макарчук 
Запорізький державний медичний університет

Вступ. Швидкий розвиток обчислювальних, інформа-
ційних та телекомунікаційних технологій надає дослідни-
кам і практикам нові можливості, пов’язані з отриманням, 
аналізом, обробкою, передачею, зберіганням і об’єднанням 
величезних масивів різнорідної інформації. Впроваджен-
ня обчислювальної техніки, спочатку в науково-технічні 
і послідовно в інші області діяльності, розробка, розви-
ток і накопичення алгоритмів, програм та їх комплексів, 
створення систем і мереж цифрового зв’язку радикально 
змінює постановку, способи і засоби вирішення більшості 
практичних завдань [1,2].

У сучасній медицині перехід на ІТ забезпечує ряд 
нових можливостей і інтеграцію з системами цифрової 
діагностики [3]. Це покращує якість сервісу, скорочує час 
обстеження, збільшує точність діагностики, дозволяє про-

водити віддалені консультації, обстеження, аналіз і від-
далену обробку первинної інформації у високоспеціалізо-
ваних центрах, а також надає можливості довготривалого 
зберігання інформації про пацієнтів в цифровій формі. Та-
ким чином, при необхідності до інформації про пацієнта 
може бути отриманий доступ практично з будь-якої точки 
земного шару, що є важливим у багатьох випадках. Крім 
того, тим самим створюються архіви досліджень, які мо-
жуть використовуватися для підвищення кваліфікації мед-
персоналу, наукових досліджень, отримання статистичних 
даних та ін.

Серед основних напрямків розвитку електронної охо-
рони здоров’я зазначаються: консультативні мережі для 
медичного персоналу і пацієнтів, системи електронних 
медичних карт (історій хвороби), медичного страхування, 
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аптечної інформації, замовлення медичного обладнання і 
матеріалів, диспетчерські системи швидкої допомоги.

Створення та розвиток інтегрованих комп’ютеризова-
них медичних інформаційних систем корпоративного рів-
ня, їх інтеграція в системи регіонального, відомчого та 
державного рівней охорони здоров’я являє собою комп-
лекс різнорівневих і досить складних завдань. При цьому 
деякі питання виявляються настільки складні, що вима-
гають залучення пильної уваги вчених і фахівців. У цій 
роботі ми зробили спробу кинути погляд на ці проблеми, 
так би мовити, «з боку розробника», проаналізувати хід і 
тенденції розвитку подібних систем, вказати на ряд труд-
нощів, наявних сьогодні, або тих, з якими, можливо, до-
ведеться зіткнутися завтра. При цьому ми по можливості 
намагалися показати системний характер ряду проблем та 
їх історичний розвиток. 

основна частина. Розвиток інформаційно-обчислю-
валь ної техніки і технологій паралельно із засобами 
зв’язку та телекомунікацій має великий вплив на всі аспек-
ти людської діяльності. Нові інформаційні технології вже 
давно стали життєво важливою частиною повсякденного 
оточення, яке без них практично вже не може функціо-
нувати нормальним чином. Швидкий розвиток і розробка 
теоретичних аспектів і нових пристроїв, схем, алгоритмів 
і матеріалів для сфери інформаційно-комп’ютерних тех-
нологій, поряд з проведенням теоретичних і експеримен-
тальних досліджень, зумовлює можливості, які будуть до-
ступні споживачам в найближчому майбутньому. Інший 
аспект цієї теми – робота із студентами та курсантами піс-
лядипломного рівня, які все більш впевнено долучаються 
до роботи з електронними примірниками документів [4]. 
Це саме стосується і електронних засобів підготовки і ре-
єстрації результатів практичних занять.

На нашій кафедрі створено умови для задовільної під-
готовки студентів до практичних занять: на сайті кафедри 
студенти мають можливість ознайомитись з повноцінним 
варіантом презентацій лекцій з тем дисципліни, з кожної 
теми практичного заняття також створено електронний 
варіант методичної розробки для самостійної підготовки 
студентів, які насичені великим об’ємом фото- і навіть ві-
деоінформації. Ці розробки мають інформацію, яку зби-
рали співробітники кафедри, куруючи хворих з тією чи 
іншою патологією. Можливість використання сучасних 
технологій дозволяє стежити за станом шкіри хворих у 
вогнищі ураження і є незамінною у випадках спостере-
ження за доброякісними або злоякісними новоутворення-

ми шкіри, особливо коли є можливість контролювати ці 
новоутворення з допомогою такого пристрою, як цифро-
вий дерматоскоп [5]. Це розширює  можливості діагнос-
тики захворювань, а також дозволяє навчати як студентів, 
так і курсантів на базі наявного клінічного матеріалу, який 
можна спостерігати в динаміці.

Висновки. Ще на зорі розвитку ІТ була усвідомлена 
необхідність в розробці методів, які дозволили б аналі-
зувати складні проблеми як ціле, забезпечували розгляд 
багатьох альтернатив, кожна з яких описувалася великим 
числом змінних, забезпечували повноту кожної альтерна-
тиви, допомагали вносити вимірність, давали можливість 
виявляти невизначеності. Отримана в результаті роз вит-
ку та узагальнення широка і універсальна методологія 
вирішення проблем була названа її авторами «системний 
аналіз», на який вже тоді в методологічному плані покла-
далися великі надії. Однак «дуже скоро з’ясувалося, що 
проблеми цивільні, проблеми фірм, фінансові і багато ін-
ших проблем не тільки допускають, але й вимагають за-
стосування цієї методології». Таким чином, оптимізація 
функціонування великих закладів, медичних в загалом, чи 
навчальних – в теперішній час можлива лише із застосу-
ванням  пріоритетних інформаційних технологій.
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питання дистанЦіЙноГо наВчання у роботі косметолоГа

В. П. Федотов, Г. І. Макуріна, Г. В. Носонова, В. О. Кірієнко
Запорізький державний медичний університет

Вступ. На сучасному етапі косметологію відносять до 
області естетичної медицини, що найбільш стрімко роз-
вивається. Косметологія – це наука, яка вивчає етіологію, 
патогенез, прояви (клініку) відхилень (порушень) форми 
(уражень шкіри, волосся, нігтів, форм обличчя та зовніш-
ності тіла), розробляє та виконує корекцію естетичних 
проблем зовнішності людини, що виникла здавна та має 
древню історію [1–5].

Задача сучасної косметології – збереження природньої 
краси всього людського тіла, шкіри, волосся, попереджен-
ня їх небажаних вікових змін, що спричиняють пацієнтам 
не тільки фізичний дискомфорт, але й душевні страждання. 
Атрактивна зовнішність підвищує конкурентоспромож-
ність, є бажаною, а здебільшого і обов’язковою умовою 
для цілої низки спеціальностей. Зовнішні вигляд та імідж 
стає цінністю, від наявності котрої залежить соціальний 
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успіх. Високі критерії до своєї зовнішності клієнтів став-
лять все нові й нові задачі перед лікарями-косметологами. 
Підвищується рівень професійної та юридичної відпові-
дальності всіх учасників ринку косметологічних послуг: 
розробників та виробників косметичних засобів та техні-
ки, всіх осіб, що здійснюють дерматокосметологічну до-
помогу населенню і не тільки у період зрілості та старін-
ня, але й в дитячому та юнацькому віці [6].

Слід акцентувати увагу, що продовжують удоскона-
люватися традиційні і формуються нові методи терапев-
тичного та хірургічного втручання [7, 8].

Вирішення багатьох дерматологічних та косметоло-
гічних проблем потребує комплексних підходів та знань 
у діагностиці та лікуванні від лікарів-косметологів. Стан 
шкіри у значному ступені залежить від стану здоров’я 
(гормональної рівноваги, стану шлунково-кишкового 
тракту та серцево-судинної системи, харчування, спосо-
бу життя та ін.), тому для діагностики та лікування дер-
матокосметологічних патологій лікарю необхідні знання 
не тільки з дерматології та косметології, але й з гінеко-
логії, ендокринології, клінічної біохімії, фармакології та 
ін. [9].

Таким чином, у зв’язку з ростом обсягів і структури 
косметологічних послуг, що надаються, зростають вимоги 
до їх якості та професійної підготовки фахівців, здатних 
вирішувати складні завдання, які стоять перед космето-
логічною службою. Необхідно постійне удосконалення 
технологій у питаннях діагностики та лікування косме-
тологічних проблем, що стрімко входять у практику та 
потребують від спеціаліста безперервного навчання, за-

своєння сучасних технологій, ефективність яких напряму 
залежить від грамотності спеціаліста [10–14].

основна частина. Дистанційне професійне навчання 
забезпечує доступне та якісне високотехнологічне кваліфі-
коване навчання косметологів, метою якого є підвищення 
професійного рівня даних спеціалістів з проблем дермато-
косметології, а саме придбання навичок поводження з дер-
матологічним пацієнтом на прийомі (правильне встановлен-
ня діагнозів акне, розацеа, атопічного дерматиту, псоріазу та 
ін.). та обрання подальшої тактики ведення таких пацієнтів.

Отже, задачами дистанційного навчання є:
Забезпечити освітні та професійні потреби спеціаліс-

тів косметологічної служби.
Забезпечити відповідність його кваліфікації умовам 

професійної діяльності та соціального середовища, що 
змінюються: організація додаткових образотворчих про-
грам професійної перепідготовки, підвищення кваліфіка-
ції, професійного навчання.

Таким чином, у зв’язку з тим, що основним полем ді-
яльності косметолога будь-якого рівня знань є шкіра, крім 
естетичних недоліків (у результаті впливу навколишньо-
го середовища – сонячного випромінювання, перепадів 
температури, вологості та ін.), особливе значення мають 
клінічні ознаки деяких дерматологічних захворювань, що 
проявляються різноманітною висипкою на шкірі.

Саме тому, на нашу думку, вкрай важливим є доскона-
ле вивчення/закріплення питань діагностики та лікування 
не тільки косметологічних, а насамперед дерматологічних 
проблем, шляхом дистанційного професійного навчання 
спеціалістів з косметології з наступних тем:

1. Анатомія, фізіологія шкіри. Патогістологічні процеси в шкірі. Первинні і вторинні елементи висипки на шкірі
2. Алергодерматози
3.Псоріаз, червоний плескатий лишай
4. Мікози шкіри
5. Вугрова хвороба, рожеві вугри
6. Паразитарні захворювання шкіри
6.1. Короста
6.2. Педикульоз
7. Піодермії
7.1. Стафілодермії
7.2. Стрептодермії
8. Вірусні захворювання шкіри
9. Шкірні прояви венеричних хвороб
10. Новоутворення шкіри
10.1. Доброякісні новоутворення шкіри
10.2. Передракові захворювання шкіри
10.3. Злоякісні пухлини
10.4. Невуси
11. Алопеція
11.1. Вогнищева алопеція
11.2.Дифузна алопеція

Така можливість існує на кафедрі дерматовенерології 
та косметології з курсом дерматовенерології і естетичної 
медицини ФПО ЗДМУ, де щорічно проводяться курси піс-
лядипломного тематичного удосконалення з косметології.

Дистанційне навчання дає можливість опанувати ма-
теріал, не витрачаючи на це велику кількість часу, інформа-
ційні технології дозволяють супроводжувати теоретичний 
матеріал наглядним фото- та відеоматеріалом, можливість 
інтерактивного спілкування пропонує індивідуальний під-
хід до кожного з курсантів.

Висновки. Знання анатомії, фізіології, патогістологіч-
них процесів, що відбуваються в шкірі, а також вміння роз-
різняти первинні та вторинні висипні елементи на шкірі, 
допомагає косметологу по зовнішньому вигляду та функ-
ціям визначити здорову/нездорову шкіру, класифікувати її 
за конкретними показниками, що безумовно допоможе у 
лікуванні таких пацієнтів та виборі подальшої правильної 
тактики їх ведення.
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маЙбутніХ лікаріВ

Т. В. Фролова, І. І. Терещенкова, О. В. Охапкіна, Н. Ф. Стенкова, І. Р. Сіняєва, О. В. Атаманова
Харківський національний медичний університет

THE ROLE OF INTERACTIVE METHODS IN FORMATION OF SCIENTIFIC AND PRACTICAL 
THINkING OF FUTURE DOCTORS

T. V. Frolova, I. I. Tereshchenkova, O. V. Ohapkina, N. F. Stenkova, I. R. Siniaieva, O. V. Atamanova
Kharkiv National Medical University

У статті представлено досвід викладачів кафедри пропедевтики педіатрії № 1 ХНМУ по впровадженню інтерактивних 
методик в роботі студентського наукового гуртка. Використання методу «мозкового штурму» виявило, що колективна діяль-
ність студентів сприяє більш глибокому засвоєнню навчального матеріалу, формуванню професійної мотивації та навичок, що 
підвищує рівень фахової підготовки майбутніх лікарів.

The experience of teachers of the department of Propedeutics of Pediatrics No.1 of Kharkiv National Medical University on 
introduction the interactive methods in work of student’s scientific section was presented. The “brainstorming “ method revealed that 
student’s team work promotes deep assimilation of training materials and formation of their professional motivation and skills, which 
improves employee performance.

Вступ. Відповідно до Закону про вищу освіту, освітній 
процес – це інтелектуальна, творча діяльність у сфері ви-
щої освіти і науки, що провадиться у вищому навчальному 
закладі через систему науково-методичних і педагогічних 
заходів та спрямована на передачу, засвоєння, примножен-
ня і використання знань, умінь та інших компетентностей 
у студентів, а також на формування гармонійно розвине-
ної особистості. Запровадження компетентнісного під-
ходу у викладанні дисциплін спрямоване на підвищення 
якості медичної освіти. Саме тому при проведенні занять 
викладач повинен користуватися такими інтерактивними 
технологіями, які б активізували пізнавальну діяльність 
студентів-медиків, розвивали їхню розумову активність, 
спонукали до творчого мислення та допомагали у фор-

муванні вмінь практичного застосування набутих знань. 
Поняття «інтерактивний» (від англ. «inter» – взаємний та 
«act» – діяти) відповідає здатності до взаємодії та діало-
гу. Інтерактивне навчання – це особлива форма побудови 
пізнавальної діяльності, яка має очікувану ціль, а саме 
створення зручних умов навчання, за яких кожен сту-
дент відчуває свою інтелектуальну здібність, важливість 
та успішність. На нашу думку, вміле застосування таких 
форм роботи дасть змогу викладачеві та студентам успіш-
но розв`язати порушені дискусійні питання. 

Основна частина. Вивчення пропедевтики педіатрії в 
медичному ВУЗі здійснюється впродовж V–VІ семестрів 
3-го року навчання і закладає основи вивчення студен-
тами педіатрії та інших клінічних дисциплін, передбачає 
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формування умінь застосовувати знання з пропедевтики 
педіатрії в процесі подальшого навчання й у професійній 
діяльності, що відображає нову парадигму вищої медич-
ної освіти.

Досвід викладання пропедевтики педіатрії в ХНМУ 
переконливо доводить, що формування предметних компе-
тентностей із вказаної дисципліни відбувається лише при 
створенні та дотриманні певних педагогічних умов і потре-
бують перегляду форм їх організації та проведення. Викла-
дачами кафедри активно запроваджуються форми активно-
го навчання та взаємодії не тільки на лекціях та практичних 
заняттях, а й під час проведення засідань студентського 
наукового гуртка так, як науково-дослідна робота студентів 
являється важливим потенціалом в єдиній системі фахової 
підготовки майбутніх лікарів. З іншої сторони, протягом на-
вчання в гуртку студент розширює свої знання, науковий 
кругозір та майстерність, набуває власного досвіду форму-
вання клінічного та наукового мислення. 

Протягом п’яти років, при проведенні занять студент-
ського наукового гуртку, викладачами кафедри пропедев-
тики педіатрії № 1 активно використовується метод «моз-
кового штурму» (від англ. brainstorming), тобто колектив-
ного обговорення проблеми для виявлення оптимального 
рішення, яке базується на розгляді великої кількості креа-
тивних ідей учасників, їх колективним аналізом та виборі 
найкращого варіанту. Його головною метою є організація 
сумісної інтелектуальної діяльності студентів. 

На початку обговорення тими викладач ставити проб-
лемне питання на яку, на протязі строго відведеного годи-
ні, студентам пропонується висловлювати якомога більшу 
кількість варіантів рішення. Дуже важливо, щоб викладач 
роз’яснив групі порядок її дій на самому качану «мозково-
го штурму». Включаючись у процес обговорення у студен-
тів виникають нетрадиційні та неординарні ідеї, а інколи 
фантастичні й безглузді, але при цьому, в них формується 
здібність до концентрації уваги, творчого мислення та піз-
навальної зацікавленості. Усі ідеї записуються на дошку, 
надалі відбираються найбільш правильні і вдалі, які мо-
жуть бути розвинені та використані на практиці. Студен-
там необхідно прагнути зібрати якомога більше ідей щодо 
вирішення завдання або проблеми; примусити працювати 
свою уяву, не відкидати яку-небудь ідею тільки тому, що 
вона суперечить загальноприйнятій думці. Викладач слід-
кує, щоб під час колективного обговорення всім учасни-
кам забезпечувались рівноправ’я, повна заборона крити-
ки та усілякої оцінки висловлюваних ідей, у тому числі 
позитивної. Таким чином йде поступова трансформація 
кількості запропонованих ідей в якість. 

У процесі впровадження даної методики виникли ряд 
проблемних питань, які торкнулися в неспроможності де-
яких студентів висловити власні думання, при вирішенні 
запропонованого завдання, а інколи й побоювання вислов-
лювати їх відкрито. 

Аналіз виявлених проблем, шляхом анонімного анке-
тування, виявив наступні мотивації студентів: в процесі 
навчання в них рідко запитували власну думку (23,3 %), 
вони мали невпевненість з приводу на скільки цінна 
його думка (38,2 %), раптом вона не співпаде з думкою 
викладача чи групи (40,7 %), або вона суперечить думці 
студента, який має в групі пріоритет в знанні предмету 
(18,6 %). Наступні проблеми при використанні методики 
«мозкового штурму» полягали в неспроможності студен-
тів об’єктивно оцінити думку іншого учасника, прислуха-

тися до рішення, змінювати свою думку, йти на компроміс. 
Окрім того, їм було важко змінювати вектор обговорення 
та методи роботи.

З іншого боку запровадження методики «мозково-
го штурму» під час засідань наукового гуртку змінило в 
студентів рівень сприйняття академічного матеріалу, який 
набув особистісно-орієнтовної суті, а саме обдумати його 
і застосувати; якісно змінив ступінь осмислення і пізнання 
студентами запропонованої ситуації через її аналіз, син-
тез та узагальнення результатів; студенти набули культури 
дискусії та вміння приймати сумісні рішення.

Висновки. 
1. У ході роботи в студентського науковому гуртку 

майбутні лікарі не тільки повторюють вивчене, а й розши-
рюють свої знання та майстерність, набувають власного 
досвіду формування клінічного та наукового мислення. 

2. Впровадження інтерактивних методів навчання, а 
саме методики «мозкового штурму», сприяє залученню 
студентів в процес пізнання та до пошуку нетрадиційних 
шляхів вирішення поставленої проблеми. 

3. Спільна діяльність студентів при обговоренні по-
ставлених питань призводить до більш глибоко засвоєння 
навчального матеріалу, при цьому кожний студент вносить 
свій індивідуальний внесок у вирішення зазначеної про-
блеми, а також відбувається обмін знаннями, способами 
діяльності та ідеями.
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STAGES OF DISTANCE EDUCATION IN MEDICINE

O. O. Furyk, Е. V. Ryabokon, T. Е. Onishchenko, N. S. Ushenina, V. G. Savelyev
Zaporizhzhya State Medical University

У статті наведені основні етапи розвитку дистанційної освіти в медицині. Першим методом, що був впроваджений була 
предметно – орієнтована система (blended learning), або змішане навчання, в рамках якої студент отримує знання і самостійно 
онлайн, і очно з викладачем. Наступна методика – системно-орієнтований підхід, або flipped classroom – принцип навчання, за 
яким основне засвоєння нового матеріалу студентами відбувається вдома, а час аудиторної роботи виділяється на виконання 
завдань, вправ, проведення лабораторних і практичних досліджень, індивідуальні консультації вчителя. Третій етап – впрова-
дження методу кейсів (case method) – метод конкретних ситуацій, техніка навчання, що використовує опис реальних ситуацій. 
Проте, однією із найбільш вагомих методик при підготовці майбутнього лікаря є проблемно-орієнтоване навчання, що дозволяє 
засвоювати матеріал через усвідомлення та розуміння реальних клінічних випадків на прикладі віртуальних пацієнтів, при-
зводить до свідомого формування навичок самоорганізації, самонавчання і самоконтролю, підвищує рівень ставлення до при-
дбання професійних знань і умінь. Крім того, перспективним напрямком впровадження у медичну освіту є сучасна методика 
МООС (Massive open online course), яка потребує подальшого дослідження та удосконалення.

In this article we show basic stages development of distance education in medicine. The first method that was implemented was 
the subject – oriented system (blended learning), or blended learning in which the student learns and self online and blended with the 
teacher. Next method – system-oriented approach or flipped classroom – teaching principle under which primary students mastering 
new material going home, and the time allocated to classroom work assignments, exercises, laboratory and practical studies, individual 
counseling teacher. The third phase – implementation Case method (case method) – method specific situations, technique training, using 
the description of real situations. However, one of the most important techniques in the preparation of future doctor is problem-based 
learning that allows to absorb material through awareness and understanding of real clinical cases by the example of virtual patients, 
leading to deliberate the skills of self-learning and self-control, improves attitudes to purchasing professional knowledge and skills. Also 
promising direction in implementing medical education is a modern technique MOOC (Massive open online course), which requires 
further study and improvement.

Вступ. Підвищення якості підготовки майбутніх ліка-
рів та збільшений потік наукової інформації потребують 
удосконалення методів викладання [1]. У зв’язку зі стрім-
ким та швидким розвитком технологій таким же темпом 
повинні розвиватися й інформаційні освітні технології, 
наприклад дистанційна освіта [2].

Основна частина. Першим методом, що був впро-
ваджений у розвиток медичної освіти була предметно-
орієнтована система (blended learning), або змішане на-
вчання. Це освітня концепція, в рамках якої студент отри-
мує знання і самостійно онлайн, і очно з викладачем. Та-
кий підхід дає можливість контролювати час, місце, темп 
і шлях вивчення матеріалу. Змішане навчання дозволяє 
поєднувати традиційні методики та актуальні технології. 
Модель не передбачає радикальної відмови від традицій-
ної освіти, оскільки очна освіта дає важливі мовні та соці-
окультурні навички. Студент відвідує заняття в класах, але 
при цьому широко використовуються і так звані Computer-
Mediated Activities, тобто медіатором освітньої активності 
виступають комп’ютер, онлайн-режим, мобільні девайси 
і спеціальні навчальні програми. Основним недоліком 
цього методу викладання є нерівномірна ІТ-грамотність, 
залежність від техніки, широкосмугового Інтернету, стій-
кості онлайн режиму і безлімітних тарифів. Найчастіше 
перешкодою для впровадження цього підходу стає низь-
кий рівень володіння технологіями [1].

Наступна методика – системно-орієнтований підхід, 
або flipped classroom – принцип навчання, за яким основ-
не засвоєння нового матеріалу студентами відбувається 
вдома, а час аудиторної роботи виділяється на виконання 
завдань, вправ, проведення лабораторних і практичних 

досліджень, індивідуальні консультації вчителя тощо. Пе-
ревагами методу є: можливість отримати знання тоді, коли 
зручно студенту, а не тільки за умови появи на уроці. Це 
може бути і відео, завантажене на смартфон чи планшет, 
аудіолекція, завантажена на плеєр; студент засвоює мате-
ріал у своєму темпі, може подивитися відео або прослуха-
ти аудіо стільки, скільки вважає за потрібне, зробити паузу 
для конспекту або простого сприйняття нової інформації; 
формат індивідуальних консультацій з викладачем допо-
магає позбутися фрустрації і страху не зрозуміти новий 
матеріал; на заняттях час не витрачається на виклад ново-
го матеріалу, завдяки чому створюється більше можливос-
тей для застосування знань [3]. 

Третім етапом є впровадження методу кейсів (case 
method) – метод конкретних ситуацій, техніка навчання, 
що використовує опис реальних ситуацій. Студенти пови-
нні досліджувати ситуацію, розібратися в суті проблем, за-
пропонувати можливі рішення і вибрати найкраще з них. 
Кейси грунтуються на реальному фактичному матеріалі 
або ж наближені до реальної ситуації [4].

Проте, сучасний медичний університет прагне до під-
готовки конкурентоспроможних фахівців міжнародного 
класу, що володіє навичками нестандартного критичного 
мислення та вмінням самостійно діяти. Для досягнення цієї 
мети було впроваджено метод проблемно-орієнтованого 
навчання (problem based leaning), що призначений для 
стимулювання вивчення традиційних фундаменталь-
них дисциплін з клінічної точки зору [5,6]. Проблемно-
орієнтоване навчання являє собою особливу педагогічну 
стратегію зі своїм стилем досягнення знань, який дає мож-
ливість повноцінного оволодіння проблемою з глибоким, 
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активним, стійким освоєнням матеріалу реальних життє-
вих ситуацій при максимальному використанні доказово 
обґрунтованих світових інформаційних ресурсів [7]. Про-
блемне навчання – це така організація навчальних занять, 
яка припускає створення під керівництвом викладача про-
блемних ситуацій і активну самостійну діяльність учнів 
по їх вирішенню, в результаті чого і відбувається творче 
оволодіння професійними знаннями, навичками і вміння-
ми і розвиток розумових здібностей. Постановка пробле-
ми при розгляді клінічного випадку на базі віртуального 
пацієнта дозволяє студентам самим визначити ту область 
знань, яка необхідна їм для вирішення ситуації [8].

Наступним перспективним напрямком впровадження 
у медичну освіту є методика МООС (Massive open online 
course) – масові відкриті онлайн-курси. Це інтернет-курс 
з великомасштабною інтерактивною участю та відкри-
тим доступом через інтернет. На додаток до традиційних 
матеріалів навчального курсу, таких як відео, читання, і 
домашніх завдань, MOOC надає можливість використан-
ня інтерактивного форуму користувачів, які допомагають 
створити спільноту студентів і викладачів. Подібні сайти 
розраховані на студентів різних попередніх рівнів підго-
товки – як новачків, так і досвідчених фахівців. Це одна 
із найновіших форм дистанційного навчання, яка активно 
розвивається у світовій освіті [2]. 

Висновки. У статті наведені основні етапи розвит-
ку дистанційної освіти в медицині. Однією із найбільш 
вагомих методик при підготовці майбутнього лікаря є 
проблемно-орієнтоване навчання, що дозволяє засвою-
вати матеріал через усвідомлення та розуміння реальних 
клінічних випадків на прикладі віртуальних пацієнтів, 
призводить до свідомого формування навичок самоорга-
нізації, самонавчання і самоконтролю, підвищує рівень 
ставлення до придбання професійних знань і умінь. Проте, 
перспективним напрямком впровадження у медичну осві-
ту є сучасна методика МООС (Massive open online course), 
яка потребує подальшого дослідження та удосконалення. 
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ЗабеЗпечення наВчально-методичними матеріалами   Занять З медичної біолоГії

В. Г. Хоменко 
Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», Чернівці

Згідно закону України про вищу освіту (відомості 
Верховної Ради (ВВР), 2014, № 37-38, ст. 2004) для про-
ведення практичних, семінарських, лабораторних занять 
з різних дисциплін необхідно використання різноплано-
вого навчально-методичного матеріалу, а саме: матеріали 
контролю для підготовчого етапу заняття; матеріали мето-
дичного забезпечення основного етапу заняття; матеріали 
контролю для підсумкового етапу; матеріали методичного 
забезпечення самостійної роботи студентів медичних ву-
зів [1, 2].     

Для підготовчого етапу на практичному занятті з ме-
дичної біології використовуються такі матеріали конт-
ролю: питання теоретичного опитування, співбесіди, 
дискусії; типові задачі: ситуаційні, текстові, рольові; 
письмові теоретичні завдання: структуровані, схематизо-
вані; тестові завдання для контролю рівня теоретичних 
знань: з множинним вибором (передбачають вибір групи 
правильних відповідей з множини даних), на визначення 

правильної послідовності дій, етапів, стадій, процесів із 
заданої довільної, хаотичної множини даних, на знахо-
дження логічних зв`язків між елементами двох груп даних 
та конструктивні (передбачають самостійне формулюван-
ня, позначення, вписування відповідей в тексті, в схемі, на 
малюнку, в алгоритмі тощо) [1, 3].

Матеріали методичного забезпечення основного етапу 
практичного заняття з медичної біології включають: про-
фесійні алгоритми для формування практичних навиків та 
професійних вмінь; алгоритми диференційної діагности-
ки; нетипові ситуаційні задачі, лабораторні, практичні за-
вдання; протоколи, довідкові матеріали; сценарії рольових 
ігор, матеріали інтерактивних методів навчання; матеріа-
ли наочності: аудіо-, відео- тощо; обладнання [3].

Для підсумкового етапу використовують матеріали 
контролю: ситуаційні нетипові задачі, завдання для конт-
ролю та корекції рівня професійних вмінь та практичних 
навиків [2, 3].
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Матеріали методичного забезпечення самостійної 
роботи студентів з літературою по темі заняття: для сту-
дентів І курсів може бути запропонована орієнтовна карта 
для організації самостійної роботи студентів з навчаль-
ною літературою; список рекомендованої літератури по 
темі заняття: основна, додаткова, з електронних джерел; 
завдан ня для індивідуально-дослідницької або групової 
пошукової роботи студентів та відповідні їм сучасні дже-
рела інформації [1, 3]. 

Висновки. Серед основних завдань навчально-
методич ної роботи кафедри є доцільність підготовки спе-
ціалістів в різних галузях медицини, що веде до викорис-
тання різнопланової навчально-методичної підготовки на 
практичних, семінарських та лабораторних заняттях у ви-
щих медичних закладів. 
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орГаніЗаЦія та проВедення Виробничої практики «сестринська практика  

В стоматолоГії»

Л. О. Хоменко, О. І. Остапко, О. М. Плиска, І. М. Голубєва
Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Київ 

EXPERIENCE AND CONDUCT OF PRODUCTION PRACTICE «NURSING PRACTICE IN DENTISTRY»

L. O. Khomenko, E. I. Ostapko, E. N. Plyska, I. N. Golubeva
Bogomolets National Medical Universitу, Kiev

У статті подано досвід організації та проведення виробничої практики «Сестринська практика в стоматології» кафедрою 
дитячої терапевтичної стоматології та профілактики стоматологічних захворювань Національного медичного університету іме-
ні О.О.Богомольця. Дана характеристика етапам проведення практики, особливостям організації роботи студентів та її контр-
олю. 

In the article experience of organization and leadthrough of production practice «Nursing practice in dentistry» is given by 
Department of Pediatric Dentistry and Prevention Diseases, Bogomolets National Medical Universitу. Description the stages of 
leadthrough of practice, features of organization of students work and its control are given.

Підвищення ефективності підготовки студентів-
медиків до їх практичної професійної діяльності – акту-
альне завдання вищої медичної школи. Це вимагає відпо-
відної як теоретичної, так і практичної підготовки. Важли-
ву роль у оволодінні практичними навичками та у їх вдо-
сконаленні належить виробничій практиці, яка на сьогодні 
розглядається як складова навчального процесу. 

Першою виробничою практикою для студентів-
стоматологів є «Сестринська практика в стоматології», 
яка відповідно до Навчального плану проводиться на 2-му 
курсі. Одним із важливих завдань цієї практики є форму-
вання засад для удосконалення вивчення клінічних стома-
тологічних дисциплін, а також формування вмінь застосо-
вувати знання та навички в процесі подальшого навчання 
та в професійній діяльності.

Мета навчальної дисципліни “Сестринська практика 
в стоматології для студентів 2-го курсу” полягає у досяг-
ненні основних кінцевих цілей, визначених у освітньо-
професійній програмі підготовки спеціаліста за спеціаль-
ністю 7.110106 «Стоматологія», а саме:

• демонстрація володіння морально-деонтологічними 
принципами медичного фахівця та принципами фахової 
субординації у стоматології;

• застосовування основних принципів асептики та ан-
тисептики;

• вирізнення особливостей застосування принципів 
асептики та антисептики в клініці терапевтичної, хірур-
гічної, ортопедичної стоматології та стоматології дитячого 
віку;

• удосконалення професійних навичок медичної сест-
ри стоматологічного відділення;

• надання невідкладної медичної допомоги в обсязі 
професійних обов'язків медичної сестри стоматологічно-
го відділення.

Відповідно до діючої навчальної програми виробни-
ча практика «Сестринська практика в стоматології» для 
студентів 2 курсу стоматологічних факультетів ВМНЗ 
ІІІ–ІV рівнів акредитації представлена одним Модулем, 
структурованим на 4 змістових модулі: «Сестринська 
практика в терапевтичній стоматології», «Сестринська 
практика в хірургічній стоматології», «Сестринська прак-
тика в ортопедичній стоматології», «Сестринська практи-
ка в терапевтичній стоматології», «Сестринська практика 
в стоматології дитячого віку». 

мета роботи – ознайомити з досвідом організації ви-
робничої практики зі змістового модулю «Сестринська 
практика в стоматології дитячого віку» у дитячому тера-
певтичному стоматологічному відділені Стоматологічного 
медичного центру Національного медичного університету 
імені О.О.Богомольця.  
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 За час проходження практики у відділенні дитячої 
стоматології студенти повинні отримати і закріпити знан-
ня про:

- організацію роботи дитячих стоматологічних відді-
лень різних профілів (терапевтичного, хірургічного, орто-
донтії);

- завдання та обов’язки медичної сестри відділення 
дитячої терапевтичної стоматології;

- основні принципи медичної етики та деонтології в 
дитячій стоматології;

- алгоритм надання першої медичної допомоги при 
деяких невідкладних станах, які найчастіше виникають 
у клініці дитячої терапевтичної стоматології (непритом-
ність, алергійні реакції тощо);

- інструментарій для обстеження та лікування стома-
тологічних хворих та правила його застосування;

- види дезінфекції і стерилізації різних видів стомато-
логічного інструментарію та обладнання;

- правила ведення медичної документації;
- правила техніки безпеки при роботі зі стоматологіч-

ним обладнанням;
- алгоритм приготування (замішування) різних видів 

пломбувальних матеріалів;
- правила підготовки стоматологічного обладнання до 

санітарної обробки та алгоритм її проведення;
- правила підготовки різних видів стоматологічного 

інструментарію та стоматологічних матеріалів до стери-
лізації;

- алгоритм стерилізації стоматологічних матеріалів та 
інструментарію та контролю її якості;

- алгоритм підготовки робочого місця лікаря-
стоматолога;

- алгоритм гігієнічної та хірургічної обробки рук ме-
дичного персоналу;

- алгоритм дії при випадкових пошкодженнях рук, по-
траплянні біологічного матеріалу в очі і т.д.

В результаті проходження виробничої практики 
“Сест ринська практика в стоматології” у відділенні дитя-
чої стоматології студент повинен оволодіти наступними 
практичними навичками: 

- вміти заповнити медичну документацію;
- вміти готувати (замішувати) різні пломбувальні ма-

теріали;
- вміти провести санітарну обробку стоматологічного 

обладнання;

- вміти провести передстерилізаційне очищення різ-
них видів стоматологічного інструментарію;

- вміти провести дезінфекцію стоматологічного ін-
струментарію різними методами;

- вміти підготувати різні види стоматологічного інстру-
ментарію та стоматологічних матеріалів до стерилізації;

- вміти провести стерилізацію стоматологічних мате-
ріалів та інструментарію

- вміти здійснити контроль якості стерилізації стома-
тологічного інструментарію;

- вміти накрити стерильний столик з інструментарієм;
- вміти підготувати робоче місце лікаря-стоматолога;
- вміти провести гігієнічну та хірургічну обробку рук;
- вміти провести обробку при випадкових пошкоджен-

нях рук, потраплянні біологічного матеріалу в очі.
Видами навчальної діяльності студентів з дисципліни 

“Сестринська практика в стоматології для студентів 2-го 
курсу” (змістовий модуль “Дитяча терапевтична стомато-
логія”) є: самостійна робота студентів – 22,5 акад. годи-
ни (СРС) та індивідуальна дослідницька робота студента 
(ІДРС).

 Самостійна робота студентів складає 9 акад. годин на 
день і передбачає:

- оволодіння та вдосконалення практичних навичок 
медичної сестри дитячого стоматологічного відділення 
(6 акад. годин на день);

- інші види самостійної роботи студентів (робота з 
літературою, інтернет-ресурсами, виконання індивідуаль-
них робіт, підготовка до заліку).

Самостійна робота студентів під час проходження ви-
робничої практики організовується та контролюється ви-
кладачами кафедри за участю завідуючого відділенням та 
старшої медичної сестри. Безпосередньо у лікувальних 
кабінетах студенти виконують завдання під наглядом мо-
лодших та середніх медичних сестер. 

Дані про терміни проведення виробничої практики, 
кількість студентів, завдання виробничої практики зазда-
легідь доводяться до завідуючого відділенням та старшої 
медичної сестри. На методичній нараді кафедри обгово-
рюються питання організації та порядок проведення прак-
тики, обсяг навичок, якими студент повинен оволодіти, 
необхідне матеріальне забезпечення та документація.

У перший день практики студенти знайомляться з ор-
ганізацією роботи дитячого стоматологічного відділення, 
правилами дотримання санітарно-протиепідемічного ре-

Організація роботи дитячого стоматологічного відділення терапевтичного профілю. 
Функціональні обов’язки медичної сестри дитячого стоматологічного відділення.
Етика та деонтологія в дитячій стоматології. Правила техніки безпеки під час роботи у дитячому стоматологічному 

відділенні. 
Медична документація стоматологічного прийому.
Санітарно-протиепідемічний режим в стоматології. Поняття асептики та антисептики. Обробка стоматологічного 

інструментарію та обладнання в стоматологічному кабінеті.
Дезінфекція. Передстерилізаційне очищення та стерилізація різних видів стоматологічного інструментарію. Контр-

оль якості стерилізації.
Правила прибирання приміщень у стоматологічному відділенні.
Вимоги щодо особистої гігієни медичного персоналу дитячого стоматологічного відділення.
Контроль знань та практичної підготовки студентів із сестринської практики у стоматології дитячого віку. Диферен-

ційований залік.

Структура змістового модулю “Сестринська практика в стоматології дитячого віку”
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жиму в стоматологічному відділенні, кабінетах, з завдан-
нями та обов’язками медичної сестри відділення дитячої 
терапевтичної стоматології, отримують рекомендації щодо 
заповнення звітної документації та вимоги, які необхідні 
для оволодіння навичками. Студенти знайомляться з мето-
дичною розробкою для самосійної роботи “Дезінфекція і 
стерилізація в стоматології”, що підготована викладачами 
кафедри, і готують конспект з основних питань. Додому 
студенти отримують завдання по заповненню Робочого зо-
шита з цієї ж теми, який також розроблений викладачами 
кафедри. 

Другий день практики студенти повністю проводять 
у лікувальних кабінетах відділення, де опановують прак-
тичні навички з дезінфекції та стерилізації стоматологіч-
ного інструментарію та обладнання, приготування стома-
тологічних матеріалів, тощо.

Третій день виробничої практики присвячено оволо-
дінню навичками особистої гігієни медичного працівника, 
зокрема гігієнічній і хірургічній обробці рук, обробці рук 
при випадковому пошкодженні під час прийому пацієнта, 
тощо. Після цього проводиться контроль кінцевого рівня 
знань шляхом вирішення 30-ти тестових завдань, що від-
повідають змістовому модулю “Дитяча терапевтична сто-
матологія” виробничої практики “Сестринська практика в 
стоматології”. 

Щодня студент веде та заповнює “Щоденник вироб-
ничої практики”, а викладач своїм підписом засвідчує об-
сяг виконаної студентом роботи. Наприкінці практики в 
дитячому відділені студент складає підсумковий звіт про 
виконану роботу. Викладач, на підставі оцінки щоденни-
ка, підсумкового звіту, якості оволодіння практичними 
вміннями та навичками, дотримання принципів етики і 
деонтології, результатів тестового контролю проводить 

оцінювання студента та вставляє оцінку за змістовий мо-
дуль “Дитяча терапевтична стоматологія”. 

Формою кінцевого контролю дисципліни “Сестрин-
ська практика в стоматології для студентів 2-го курсу” 
(змістовий модуль “Дитяча терапевтична стоматологія”) є 
диференційований залік.

Оцінка за диференційований залік визначається як 
сума оцінок за поточну навчальну діяльність (у балах) під 
час проходження виробничої практики.

Максимальна кількість балів за засвоєння змістового 
модуля “Дитяча терапевтична стоматологія” дисципліни 
“Сестринська практика в стоматології для студентів 2-го 
курсу” – 200 балів, мінімальна – 120. Оцінка за дисциплі-
ну вираховується як середня арифметична за всі змістові 
модулі.

Висновки. 1. Під час проходження виробничої прак-
тики “Сестринська практика в стоматології для студентів 
2-го курсу” (змістовий модуль “Дитяча терапевтична сто-
матологія”) у відділенні дитячої стоматології у студентів 
формуються навички та вміння, необхідні для подальшої 
професійної діяльності лікаря-стоматолога.

 2. Виробнича практика “Сестринська практика в сто-
матології для студентів 2-го курсу” формує засади для ви-
вчення студентами клінічних дисциплін та уміння засто-
совувати набуті знання і навички в процесі подальшого 
навчання.

3. Під час проходження виробничої практики “Се-
стринська практика в стоматології для студентів 2-го кур-
су” у відділенні дитячої стоматології студенти набувають 
надзвичайно корисного досвіду самостійної практичної 
роботи на засадах морально-деонтологічних принципів 
медичного фахівця з дотриманням принципів фахової су-
бординації.

особистісно-орієнтоВаниЙ  підХід до ВиВчення ГістолоГії

І. С. Хріпков
Державний заклад «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»

У сучасній медичній освіті останнім часом прояв-
ляються тенденції, що дозволяють говорити про перехід 
цієї системи в новий якісний стан. Вища медична школа 
повинна забезпечити випускникам систему інтегрованих 
теоретичних і клінічних знань, умінь і навичок, допомог-
ти освоїти високі світові медичні технології, сформувати 
здатність до соціальної адаптації фахівця. Реалізація цих 
завдань сприяє цілісній підготовці лікаря, що спирається 
на міцну мотиваційну установку, глибоку спеціалізацію, 
актуалізацію інтелектуальних і особистих можливостей 
студентів (1).

Більшість передових країн світу давно вже відмовили-
ся від традиційного підходу в освіті. Згідно нової концепції 
освіти, студенти вже не прості пасивні слухачі, вони – ак-
тивно залучені в процес викладання. Завдяки впроваджен-
ню нових освітніх методик, студенти за час навчання на-
бувають високого рівня когнітивних навичок, здібностей 
самостійного рішення проблем, тобто здібностей до ана-
лізу, оцінки, інтеграції і застосування отриманих знань, а 
також розвиток критичного мислення для ухвалення рі-
шення. Крім того, в ході навчання, студенти придбають і 
афективні здібності – навички міжособового спілкування, 

здатність роботи в команді, лідерські навич ки, навички 
постійного самовдосконалення. Нова парадигма диктує 
необхідність надання студентам більшої незалежності і 
ініціативи в їх навчанні (2).

Одним з перспективних інноваційних напрямів в об-
ласті медичної освіти є особистісто-орієнтоване навчання. 
Основна мета особистісто-орієнтованого підходу в осві-
ті – це сприяти особистому росту студента при збережен-
ні усієї значущості підготовки до професійної діяльності. 
Здійснення особистісто-орієнтованого підходу в освіті 
можливе при дотриманні наступних умов: 

- наявність комфортних і безпечних умов навчання; 
- здійснення виховання саморегулюючієї поведінки 

особи;
- формування і розвиток мислення;
- урахування рівня здібностей і можливостей кожного 

студента в процесі навчання;
- адаптація учбового процесу до особливостей груп 

студентів (3).
Особистісто-орієнтоване навчання студентів на ка-

федрі гістології направлене на підвищення мотивації 
студентів в засвоєнні теоретичних знань і практичних на-
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вичок та розкриття індивідуальних здібностей кожного 
студента на конкурентній основі з можливістю реалізації 
своїх досягнень як на навчальному рівні, так і у науково-
дослідницькій  роботі. 

Вивчення гістології здійснюється в декількох напрямах:
1. Вивчення теоретичного матеріалу по розвитку, мік-

роскопічній будові і гістофізіології клітин, тканин, органів 
і систем органів.

Перший напрям реалізується під час лекцій і теоре-
тичної частини практичного заняття з використанням ін-
терактивних технологій з метою   активного залучення 
студентської аудиторії до обговорення теоретичних пи-
тань, що розбираються.

2. Практикум по мікроскопії гістологічних мікропре-
паратів.  

Впродовж мікроскопічного практикуму на занятті сту-
денти самостійно вивчають гістологічні мікропрепарати 
по алгоритму запропонованому викладачем з виділенням 
діагностичних і диференціально-діагностичних ознак гисто-
препаратів і колективним обговоренням вибраних критеріїв, 
з подальшим  оформленням протоколів практичної роботи.

3. Семінарські заняття. 
Семінарські заняття дозволяють інтегрувати теоре-

тичні знання і отримані практичні навички і служать для 
осмислення теоретичних знань і застосування їх до прак-
тичної ситуації, пов'язаної з аналізом і диференціальною 
діагностикою морфологічних структур.

Формами  особистісто-орієнтованого навчання сту-
дентів на кафедрі гістології є:

- інтерактивне навчання з використанням інтернет-
технологій;

- мікроскопічний практикум;
- рішення ситуаційних завдань;
- підготовка студентами рефератів, мультимедійних 

презентацій, присвяченим проблемним питанням гістоло-
гії з подальшим аудиторним обговоренням представлено-
го матеріалу;

- робота в гістологічній лабораторії.
Таким чином, особистісто-орієнтований підхід дозво-

ляє активізувати пізнавальну діяльність студента шляхом 
індивідуалізації самостійної роботи і надання студентові 
творчої свободи у виборі засобів і способів реалізації сво-
го професійного розвитку.
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О. Я. Цаль, Н. В. Шаповалова
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

У зв’язку з запровадженням нового навчального пла-
ну за Європейською кредитно-трансферною системою 
(ЕКТС) навчальна практика з фармакогнозії набула статусу 
виробничої, проводиться в VI семестрі протягом 2 тижнів 
в обсязі 90 годин (3,0 кредити ECTS). Метою виробничої 
практики з фармакогнозії є закріплення, розширення та 
вдосконалення теоретичних знань, одержаних студентами 
при вивченні курсу фармакогнозії, а також придбання, за-
своєння та вдосконалення практичних навичок і умінь з 
ідентифікації ЛР та морфологічно близьких видів; заготів-
лі, сушіння та зберігання ЛРС; основ культивування ЛР та 
правил екологічно чистого виробництва ЛРС; виявлення 
заростей дикорослих ЛР та надання рекомендацій щодо 
раціонального природокористування. 

Оцінювання виробничої практики проводиться за 
традиційною (чотирибальною) та 200-бальною шкалою. 
Оцінка складається з суми балів за виконання студен-

том практичних навичок (поточний контроль), які пере-
віряються безпосереднім керівником від бази практики 
– викладачем кафедри фармакогнозії і ботаніки (120–72 
бали), та балів за підсумковий контроль, що виставляють-
ся при проведенні диференційованого заліку (максимум 
80 балів – мінімум 50 балів). При оцінюванні поточної ді-
яльності студента з виробничої практики з фармакогнозії 
критерієм якості її проходження є засвоєння практичних 
навичок, вмінь, знань, передбачених програмою. Форма 
проведення підсумкового контролю (диференційованого 
заліку) є стандартизованою, включає контроль теоретич-
ної та практичної підготовки.

Таким чином, виробнича практика з фармакогнозії є 
логічним продовженням теоретичного навчання студентів 
та можливістю набуття спеціальних практичних навичок 
із заготівлі та вирощування лікарських рослин. 
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самостіЙна робота студентіВ – ВажлиВа складоВа ВиВчення інФекЦіЙниХ ХВороб

Т. В. Чабан, О. С. Совірда, О. А. Герасименко, Б. М. Пясецький, О. О. Буйко, Н. В. Верба 
Одеський національний медичний університет

Сьогодні, коли вища медична школа перебудовує на-
вчальний процес відповідно до сучасних вимог, великого 
значення набуває самостійна робота студентів (СРС), яка 
здійснюється на основі новітніх методів і засобів навчання. 

СРС передбачає, насамперед, індивідуальну роботу 
студентів відповідно до програми навчання.

Особливістю такого виду навчання студентів є те, що 
студенти працюють без посереднього втручання, але під 
керівництвом викладача. 

При організації СРС викладач створює такі умови, 
при яких студент розуміє, які саме знання і для чого йому 
потрібні, але й як їх можна набути, обираючи найпрямі-
ший і найефективніший шлях до реалізації поставленої 
мети. Слід підкреслити, що самостійна робота студентів 
передбачає максимальну їх активність у різних аспектах: 
організації розумової праці, пошуку інформації та ін. 

Для використання СРС студентами V курсу у складі 
навчальної програми з дисципліни «Інфекційні хвороби» 
на V курсі для СРС відводиться 100 годин.

Викладачами кафедри інфекційних хвороб ОНМедУ з 
метою скерування роботи студентів розроблений «Зошит 
з СРС», у якому представлений перелік тем, що підляга-
ють самостійному вивченню, питання для самоконтролю, 
ситуаційні задачі. Такий «Зошит», на наш погляд, дозво-
ляє студентам закріпити та поглибити отриманні знання 
і навички, полегшує пошук і набуття нових знань, в т.ч. й 
із використанням комп’ютерних технологій і тих, що по-
требують нестандартних рішень, а також виконання учбо-
вих завдань, підготовку до практичних занять і екзаменів. 
А допомога викладача в організації та в ході самостійної 
роботи заохочує студентів якісно її виконувати. 

Як показує досвід, студенти із великим інтересом ви-
рішують поставлені задачі. На наш погляд, найбільший 
ефект від СРС можна отримати лише тоді, коли вона орга-
нізується і реалізується в учбово-методичному процесі як 

система, яка наскрізь проходить через різні кафедри, що 
забезпечує ефективне осмислене використання студента-
ми знань, набутих при вивченні інших дисциплін. 

У ході вирішення вони глибше пізнають сутність 
предмета, вивчають літературу, шукають оптимальні спо-
соби вирішення. Таким чином, контроль стає не лише ад-
міністративною, але й саме повноправною дидактичною 
умовою, що позитивно впливає на ефективність самостій-
ної роботи у цілому.

При створенні методичного забезпечення для якісно-
го проведення СРС ми керувалися тим, що сучасний лікар 
повинен володіти фундаментальними знаннями, профе-
сійними навичками і вміннями, досвідом творчої і дослід-
ницької діяльності. Знання, що не підкріплені самостій-
ною діяльністю, не можуть бути надбанням студента.

Особливістю інфекційних хвороб на сучасному етапі є 
поява «старих», забутих і зустріч з новими захворювання-
ми. До того ж, практичні лікарі сьогодні в умовах розвитку 
різних видів туризму та міграцій населення зустрічаються 
з різними тропічними хворобами, тому значною допомо-
гою при проведенні СРС на кафедрі інфекційних хвороб є 
підбірка наукових фільмів, що стосуються питань клініки, 
діагностики, лікування та профілактики таких хвороб, що 
дозволяє всебічно орієнтувати студентів у контексті дис-
ципліни.
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Протягом всієї історії вищої школи провідною органі-
заційною формою і методом навчання студентів є лекція. 
У більшості випадків лекція є традиційним методом на-
вчання, що забезпечує функцію трансляції знань. Лекцій-
на форма навчання потребує високого рівня педагогічної 
компетентності, майстерності і ораторського мистецтва. 
При цьому, студенти виступають у якості об’єкта навчання, 
а лектор являється основною діючою фігурою, студентам 
відводиться роль пасивних слухачів. Перевагою при тако-
му методі є можливість передачі великої кількості учбового 
матеріалу за обмежений час. Суттєвий недолік – низький 
рівень засвоєння студентами викладеної інформації.

Останнім часом в науково-методичній літературі знач-
на увага приділяється новим інноваційним формам про-
ведення лекцій, що використовують інструменти інтерак-

тивного навчання. Для таких лекцій наявність зворотного 
зв’язку передбачається насамперед. Інтерактивні лекції 
дозволяють викладачу сконцентрувати увагу студентів 
на аудиторній діяльності, експериментувати різними на-
вчальними технологіями. Студенти отримують можли-
вість обговорити і закріпити у пам’яті отриману інформа-
цію, уточнити неясні моменти.

У ході лекції можна використовувати різні способи 
для залучення студентів у процес навчання, наприклад 
«мозковий штурм», обговорення. опитування. При такому 
підході до викладення лектор виступає не як єдине джере-
ло інформації, а як помічник у добуванні і осмислюванні 
учбового матеріалу.

Викладачі нашої кафедри на початку проблемної лек-
ції пропонують студентам протягом 5–7 хвилин пробно 
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виявити свої початкові знання з даної теми. Викладач в 
подальшому моделює лекцію, враховуючи отримані від-
повіді. Наприкінці лекції проводиться обговорення по-
передньої інформації, до якого залучаються всі студенти, 
що дозволяє швидко оцінити ти, наскільки добре студенти 
засвоїли новий матеріал. При цьому студенти відповіда-
ють з місця, що є важливим для категорії нерішучих. Слід 
зазначити,що така форма не потребує багато часу, а викла-
дач отримує можливість ставити питання різного рівня. 
До того ж, подібні завдання при необхідності можна про-
водити кілька разів протягом лекції. Якщо проведене опи-
тування дозволяє зробити висновок, що більшість студен-
тів зрозуміли інформацію, то можна продовжувати далі, 
якщо ні – саме час повторити матеріал, але використати 
іншу доступнішу форму його викладання. На наш погляд, 
переваги інтерактивної лекції, що поєднує в собі інформа-
тивність і спрямовану діяльність студентів, перед тради-
ційною є безперечним.

Участь в лекції одночасно викладача і студентів знач-
но покращує якість навчання, активізує процес викладан-
ня, підвищує інтерес студентів до дисципліни. Однак, ви-

користання інтерактивної лекції пред’являє більш високі 
вимоги до рівня підготовки викладача і його кваліфікації, 
який має володіти не лише традиційними методами, але й 
вміти їх модернізувати відповідно до сучасних вимог сис-
теми освіти.
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INNOVATIVE APPROACHES TO PREVENTIVE ORIENTATION TRAINING OF FUTURE DOCTORS  
AT THE TIME OF HEALTH CARE REFORM IN UkRAINE

V. I. Cheban, L. Y. Vlasyk
Institution of higher education in Ukraine Bukovinian State Medical University, Chernivtsi

У статті висвітлено методичні аспекти та інноваційні підходи до формування профілактичного мислення і навичок про-
філактичних технологій при вивченні предмету «соціальна медицина та організація охорони здоров’я».

The article deals with the question of the methodological aspects and innovative approaches to the formation of preventive thinking 
skills and prevention technologies in the study of the subject «Social Medicine and Organization of Health Protection».

Вступ. Підготовка висококваліфікованих фахівців 
необхідна для успішного реформування системи охорони 
здоров’я України. Посилення профілактичної спрямова-
ності первинної медико-санітарної допомоги, впрова-
дження сімейної медицини здатні покращити стан популя-
ційного здоров’я [1]. Застосування індивідуальних та гру-
пових методів профілактики лікарем первинної ланки по-
кликане зменшити серцево-судинну, хронічну респіратор-
ну, онкологічну захворюваність, контролювати цукровий 
діабет та туберкульоз/ВІЛ. Завданням вищого медичного 
навчального закладу є створення умов для оволодіння сту-
дентом науковими і методичними основами впровадження 
профілактичних програм у майбутній діяльності. Профі-
лактичні знання студент отримує при вивченні багатьох 
предметів. До прикладу, уніфіковані клінічні протоколи 
надання медичної допомоги при певних захворюваннях, 
які містять втручання первинної і вторинної профілактики 
вивчаються на клінічних кафедрах, та, у більшості випад-
ків, на прикладі важких стаціонарних хворих з акцентом 
на лікування [2]. Предмет гігієни та екології дає ґрунтовні 
знання про дію чинників навколишнього середовища на 

організм людини як основу профілактичної медицини вза-
галі, що надзвичайно актуально в період розбудови сис-
теми громадського здоров’я. Метою нашого дослідження 
стало вивчення ролі предмету «соціальна медицина та ор-
ганізація охорони здоров’я» у формуванні в студента ціліс-
ного профілактичного мислення для практичного втілення 
профілактичних знань. Інноваційний підхід вбачається у 
зміні пріоритетів і системному підході до викладання.

Основна частина. Проведене вивчення офіційних до-
кументів ВООЗ свідчить про небезпідставну стурбованість 
світової громадськості станом здоров’я населення у світі 
[3]. Глобальним викликом усій спільноті є неінфекційна 
захворюваність, яка невпинно зростає з постарінням насе-
лення та потребує значних економічних затрат на лікуван-
ня. При зменшенні охоплення населення профілактичними 
оглядами неінфекційні захворювання (НІЗ) виявляються у 
пізніх стадіях, витрати на лікування стають проблемою і 
без того малозабезпеченого населення. ВООЗ вбачає єди-
ним виходом зміцнення профілактичних засад та розвиток 
служб громадського здоров’я. Глобальний план дій з про-
філактики НІЗ і боротьби з ними на 2013-2020 роки, нова 
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Європейська політика охорони здоров’я (Здоров’я-2020) 
та Європейський план дій із зміцнення потенціалу і по-
слуг громадської охорони здоров’я є документами, озна-
йомлення з якими необхідне для орієнтування в сучасних 
проблемах соціальної медицини. З метою розуміння май-
бутнім медиком важливості завдань, які потрібно вирішу-
вати у медичній галузі, питання популяційного здоров’я, 
у рамках вивчення предмету «соціальна медицина та ор-
ганізація охорони здоров’я», повинні розглядатися у світ-
лі глобальних загроз. З таких позицій загальні негативні 
тенденції демографічної ситуації та захворюваності на-
селення України викликають у студентів занепокоєність і 
сприяють формуванню мети, мотивації, бачення своєї ролі 
у покращенні ситуації шляхом впровадження профілак-
тичних програм. Для організації профілактичної роботи 
лікаря первинної ланки програмою предмету «соціальна 
медицина та організація охорони здоров’я» традиційно 
передбачено засвоєння методики визначення показників 
для оцінки стану здоров’я населення на території обслуго-
вування; планування заходів первинної та вторинної про-
філактики на основі проведеного аналізу; ведення первин-
ної медичної та облікової документації; диспансеризації 
населення; проведення оцінки діяльності за якісними по-
казниками роботи. Вимогами часу є доповнення програми 
сучасними поглядами на епідеміологію неінфекційних за-
хворювань та становлення системи громадського здоров’я 
в Україні. На нашу думку, важливими для майбутніх лі-
карів, у плані самовдосконалення, є знання біостатисти-
ки, а саме вміння зорієнтуватися у науковій інформації; 
статистично правильно провести дослідження проблеми, 
яку потрібно вирішити або провести опитування пацієн-
тів з метою контролю якості надання медичної допомоги. 
У рамках самостійної роботи студенти до теми «Методи 
та засоби гігієнічного навчання та виховання населення» 
виготовляють санітарні бюлетені на одну із запропоно-
ваних тем. Досвід свідчить, що з більшим ентузіазмом 
висвітлюються сучасні проблеми, які обирають самі сту-
денти. На нашу думку, профілактичні технології  потріб-
но розглядати відповідно до Міжнародної статистичної 
класифікації хвороб та споріднених проблем охорони 
здоров’я (МКХ-10), а саме  у випадках звертання до за-
кладів охорони здоров’я з метою медогляду та обстеження 
(клас ХХІ, Z00-13) та при інших обставинах (клас ХХІ, 
Z70-76), зокрема індивідуальне та групове профілактичне 
консультування з проблем пов’язаних із способом життя 
(Z72) [4]. Основним у спілкуванні з пацієнтами є побу-
дова партнерських відношень, які б спонукали до медич-
ної активності та модифікації способу життя. У цьому не 
малу роль відіграє особистість лікаря та дотримання ним 
самим оздоровчих рекомендацій. Тому засвоєння знань і 

навичок профілактичних технологій повинно поєднува-
тися з формуванням профілактичного мислення і станов-
ленням особистості самого майбутнього лікаря. Сумісна 
діяльність викладача і студента як прояв особистісно-
орієнтованого навчання може реалізуватися при розгляді 
групових методів профілактичного консультування. Нами 
апробовано навчально-виховну технологію залучення сту-
дентів до проведення «Школи здоров’я» для населення у 
міській поліклініці. Викладач виступив у ролі менеджера: 
організував, дав можливість виступити і спостерігав за ді-
ями студентів [5].  На практичному занятті відбулося об-
говорення отриманого нового досвіду студентами, який 
можна сформулювати у наступних положеннях: пацієнти 
потребують оздоровчих знань; лікар несе відповідальність 
за правильне трактування отриманої пацієнтом інформа-
ції; для відповіді на неочікувані запитання потрібно мати 
різносторонні знання профілактичної, клінічної медицини 
та організації охорони здоров’я. Майбутні медики відчули 
свою успішність та отримали мотивацію до самонавчання, 
самореалізації, творчого мислення. 

Висновки. 1. Застосування інноваційних підходів до 
вивчення методики проведення профілактичних техноло-
гій шляхом особистісно-орієнтованого навчання сприяє 
формуванню цілісного профілактичного мислення та ста-
новлення особистості майбутнього лікаря.

2. Програма предмету «соціальна медицина та орга-
нізація охорони здоров’я» повинна відповідати сучасним 
вимогам до підготовки лікарів для забезпечення ефек-
тивної доступної профілактично спрямованої первинної 
медико-санітарної допомоги.
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наВчальна історія ХВороби як Форма ВнутріШньоГо контролю якості наВчання  
на каФедрі ВнутріШньої медиЦини

О. Г. Черкасова, Г. А. Гарагуля 
Державний заклад «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» 

Вступ. Підготовка висококваліфікованих кадрів, що 
можуть самостійно вирішувати професійні завдання будь-
якої складності, є однією з умов реформування системи 
вищої освіти і охорони здоров’я. На теперішній час у пе-
дагогічному процесі повинен переважати метод навчання 
«виконання навчальних завдань» над методом «ознайом-
лення з інформацією». Одним з таких методів є «Учбова 
історія хвороби». В ході виконання цього завдання, сту-
дент освоює алгоритм успішної професійної діяльності 
та вчиться отримувати необхідну вірну інформацію для її 
здійснення [1, с. 75-76].

основна частина. При вивченні внутрішньої ме-
дицини самостійна робота відрізняється специфічними 
особливостями. Так, крім усної та письмової підготовки 
до заняття, створення презентацій, вирішення завдань і 
тестування, навчання передбачає роботу з хворим. На ка-
федрі «Внутрішньої медицини 1» для студентів 4 курсу, 
які навчаються на циклі внутрішні хвороби модуль1, була 
розроблена схема учбової історії хвороби. За основу була 
взята форма первинної облікової документаціі№003/0 за-
твердженої наказом МОЗ України № 110 від 14.02.2012. 
Учбова історія хвороби за зовнішнім виглядом відповіда-
ла первинній обліковій документації. Під час навчання на 
циклі студенти оглядали тематичних хворих і самостійно 
оформлювали учбову історію хвороби. До основних роз-
ділів, передбачених медичною документацією, була дода-
на академічна частина: синдромокомплекс патологічних 
ознак, обґрунтування діагнозу, диференціальний діагноз, 
методи лікування даного захворювання. Використовую-
чи дану схему, студент проводить повне об’єктивне об-
стеження хворого, проводить оцінку додаткових методів 
обстеження, відображає в щоденниках динаміку перебі-
гу захворювання. Вивчення та аналіз даних додаткових 
досліджень, формулювання діагнозу, плану обстеження 
і лікування дозволяє студенту, розвиваючи навчально-
пізнавальні та інформаційні компетенції, виробляти про-

фесійні компетенції лікаря-фахівця. При безпосередньому 
спілкуванні з пацієнтами розвиваються комунікативні за-
гальнокультурні компетенції, відшліфовуються практичні 
навички студента. При написанні академічної частини ви-
користовується науково-дослідницька компонента освіт-
нього процесу. Захист історії хвороби (виклад результатів 
обстеження пацієнта, аналіз і обґрунтування висновків)  – 
це велика і складна самостійна робота студента, тому ви-
кладач корегує можливі помилки методик обстеження і 
при необхідності допомагає інтерпретувати отримані дані 
[2]. Роботу над історією хвороби визнають результатив-
ною, якщо студент з належною об’єктивністю і логічністю 
інтерпретував отримані дані і під час захисту історії хво-
роби аргументовано відповів на всі поставлені питання 
по своєму. Захист історії хвороби проходить у формі об-
говорення і дискусії в навчальній групі. Викладачем вино-
сяться результати у вигляді словесної оцінки та експерт-
ної оцінки за п’ятибальною системою. Отримана оцінка 
є складовою підсумкової оцінки за виробничу практику в 
межах циклу внутрішні хвороби модуль1.

Висновки: Підготовка і захист учбової історії хво-
роби є однією з традиційних і універсальних форм само-
стійної роботи і контролю якості навчання на клінічних 
кафедрах. Обрана нами форма учбової історії хвороби, 
що максимально наближена до реальної форми медичної 
документації, дозволяє студентам оволодіти навичками 
роботи з нею ще до початку самостійної професійної ді-
яльності. 
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клінічна конФеренЦія як інтерактиВниЙ Засіб ФормуВання компетентності  
у студента

І. І. Чубучна 
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Майстерність педагога має виключно важливе значен-
ня у навчальному процесі. І це не лише наявність ґрунтов-
них знань з предмету та вимога їх відтворення студентом, а 
й уміння зацікавити студента предметом, пробудити у нього 
бажання до особистісного росту шляхом оволодінням зна-
ннями, уміннями та здатністю їх прикладного застосування 
у вигляді навичок. Важливим моментом є також формуван-
ня не лише професійної майстерності, але й активної жит-
тєвої позиції, вміння оцінювати критично себе та інших, 
формувати бажання до саморозвитку, росту та реалізації у 
житті, те, що ми називаємо компетентністю.

Одним з методів формування фахової та загальної ком-
петентності є студентська клінічна конференція. Студентам 

старших курсів пропонується самостійно обрати як тему 
доповіді, враховуючи їх власну мотивацію до виступу, так і 
форму подачі матеріалу. Здебільшого це нозологія, яка була 
важкою для вивчення студентом або проблема, яка має осо-
бистісне забарвлення (хворі родичі, клінічне спостереження 
тощо). Вибір форми презентації може бути як у вигляді кон-
кретного клінічного випадку, так і доповіді щодо сучасних 
методів діагностики чи лікування певної нозології, огляду 
наукової літератури з проблемних питань внутрішньої ме-
дицини (наприклад переваги та недоліки певних схем ліку-
вання або використання окремих груп препаратів).

Такий підхід до самостійного вибору теми дозволяє 
студенту в повній мірі продемонструвати перед колегами 
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свої знання та творчий підхід, побувати в ролі лідера, який 
несе для них нову, ще незнану інформацію.

Мотиваційним аспектом до участі у конференції сту-
дента слугує можливість реалізації та демонстрації своїх 
знань, освоєння навичок пошуку сучасної наукової інфор-
мації, синтезу і аналізу опрацьованого матеріалу, здобуття 
досвіду створення презентації та публічного виступу.

Викладач виступає в ролі консультанта і допомагає 
логічно вибудувати презентацію, відкоригувати пошук 
наукових джерел, зробити доповідь максимально сприй-
нятною та інформативною для слухачів. Власне роль кон-
сультанта, а не керівника, дозволяє студенту спробувати 
зробити та представити роботу згідно до свого бачення, а 
після обговорення з викладачем здійснити її корекцію. Об-
говорення помилок та слабких місць роботи несе великий 
навчальний потенціал, оскільки ведеться у вигляді діалогу 
двох рівних партнерів.

Виконана робота представляється на розсуд не лише 
для студентської аудиторії, але й демонструється перед ви-
кладачами кафедри, що вимагає від студента уміння віль-
но володіти й викладати підготовлений матеріал, тримати 
увагу аудиторії, вписуватися у відведені часові рамки. Від-
повіді на питання після доповіді дозволяє автору роботи 
ще повніше продемонструвати знання з обраної теми. 

Обговорення доповіді є також важливим елемент на-
вчання, оскільки як автори, так і слухачі можуть почути 
думку колег щодо їх виступу, вислухати не лише критичні 
зауваження, але, що дуже важливо, почути позитивні мо-

менти даної роботи, слова підтримки та схвалення, які да-
ють студентові впевненість у власних силах та мотивують 
до продовження самовдосконалення.

Оцінювання роботи здійснюється як за фаховими 
компетентностями (актуальність обраної теми, володін-
ня матеріалом, відповіді на питання та участь у дискусії, 
якість презентації), так і за загальними (уміння навчатися, 
працювати самостійно, застосовувати набуті знання в кон-
кретній ситуації, використовувати інформаційні та кому-
нікативні технології тощо). Також оцінюється активність 
студентської аудиторії. 

Єдиним недоліком даного методу навчання є те, що 
не всі студенти відважуються на таку публічну демонстра-
цію своїх знань та творчих умінь в силу пасивності або 
невпевненості у власних знаннях та здібностях.

Таким чином, запропонована методика клінічної кон-
ференції реалізує  компетентністний підхід до навчально-
го процесу і носить інтерактивний характер, оскільки на-
вчання відбувається через власний досвід та фасилітацію. 
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Щороку в українських вищих медичних навчальних закладах (ВМНЗ) навчається все більше студентів-іноземців, зокрема 
популярністю користуються медичні та фармацевтичні спеціальності. Питання впровадження нових прийомів та інноваційних 
методик викладання медико-біологічних дисциплін іноземним студентам у ВМНЗ стає першочерговим. У статті висвітлено 
актуальні питання роботи з англомовними студентами на кафедрі медичної біології у Львівському національному медичному 
університеті імені Данила Галицького. Проаналізовано вимоги до викладачів, які з ними працюють та наведено шляхи удо-
сконалення англомовного навчання в цілому.

More and more foreign students study in Ukrainian higher educational institutions annually. Medical and pharmaceutical specialties 
are being particularly popular. The introduction of new techniques and innovative teaching methods of medical-biological disciplines to 
foreign students in higher medical educational establishments becomes a priority. The actual issues of working with English speaking 
students at the Department of medical biology at Danylo Halytsky Lviv National Medical University are being discussed in the article. 
Requirements for teachers that work with those students were analyzed and ways of improving English learning in general were given.

Вступ. Міжнародний рейтинг будь-якого вищого на-
вчального закладу значною мірою залежить від одного з 
вагомих показників, яким є кількість іноземних студен-
тів. Іноземні студенти сприяють зміцненню існуючих і 
створенню нових міжнародних зв’язків університету. З 
1962 року у Львівському національному медичному уні-

верситеті ім. Д. Галицького започатковане і динамічно 
розвивається навчання іноземних студентів, що не лише 
розширює освітні можливості університету, а й сприяє 
інтеграції університету у світову спільноту [1]. Навчання 
англійською мовою впроваджено у 1997 році, що стало 
оптимальним для підготовки іноземних студентів, які в пе-
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реважній більшості, тією чи іншою мірою вже володіють 
цією мовою. Це щонайменш на рік скорочує тривалість на-
вчання. Англійська мова підвищує «конвертованість осві-
ти», створюючи для заможніших студентів можливість 
стажування чи спеціалізації у країнах Західної Європи, 
Канади, США. Переважна більшість інтернет-ресурсів та 
інших пошуково-бібліотечних баз даних англомовні, ро-
бочою мовою більшості міжнародних конгресів залиша-
ється англійська. Така форма отримання освіти є досить 
перспективною і робить привабливим навчання у нашій 
країні для більшої кількості молоді з різних країн світу 
та збільшує конкурентноздатність Львівського медичного 
університету на міжнародних ринках вищої освіти [2].

основна частина. Сьогодні 932 студенти з 49 країн 
Європи, Азії, Африки та Америки навчаються англійською 
мовою в ЛНМУ ім. Д. Галицького, з них 215 – на першо-
му курсі. Студенти першого курсу медичного та стома-
тологічного факультетів вивчають на кафедрі медичної 
біології дисципліну “Медична біологія з паразитологією” 
протягом першого і другого семестрів, а фармацевтично-
го – “Біологію з основами генетики” у першому семестрі. 
Уже з перших практичних занять на кафедрі стає зрозу-
мілим, що для засвоєння навчального матеріалу необхід-
не добре знання англійської мови та володіння базовими 
біологічними термінами. Труднощі виникають у зв’язку з 
тим, що в багатьох країнах Близького Сходу та Африки 
біологія вивчається недостатньо глибоко. Як правило, на-
явність суттєвої різниці у базовій підготовці з дисципліни 
робить студентські групи дуже неоднорідними. У спілку-
ванні студента і викладача мовний бар’єр виходить на пер-
ший план. Чужоземні студенти дуже повільно пишуть, не 
вміють працювати з підручником, не встигають конспек-
тувати лекції і не вміють систематично самостійно готу-
ватися до занять. Також студенти-іноземці, як правило, 
мають досить низький рівень мотивації до навчання, тоді 
як висока мотивація значно збільшує інтерес до навчання 
і якість отриманих знань. Коли студенти усвідомлюють, 
що в подальшому вони можуть використати набуті знання, 
зацікавленість та сприйняття значно зростають. 

Медична біологія – це фундамент сучасної медицини, 
разом з іншими дисциплінами вона формує природничо-
науковий світогляд, який є необхідною складовою клініч-
ного мислення. Вивчення медичної біології, як базової дис-
ципліни, перш за все, передбачає формування понять про 
основні закономірності функціонування живого на всіх 
рівнях організації. Знання, які отримують студенти, вивча-
ючи медичну біологію, мають суттєве практичне значен-
ня, тому що теоретичний матеріал з цього предмету тісно 
пов’язаний з багатьма клінічними дисциплінами. Медич-
на біологія, як наука, має природничу-наукову основу, що 
не тільки дає певну систему знань, але й формує світогляд 
майбутнього медика, виховує цілеспрямованість, необхід-
ну для набуття професійних навичок. Покращити рівень 
знань англомовних студентів і закласти основи медико-
біологічного мислення за короткий термін – завдання 
дуже складне і потребує великого досвіду, вміння та до-
бре продуманої методики. Методика викладання інозем-
ним студентам передбачає обов’язкове використання на-
очних засобів навчання – графіків, схем, таблиць, слайдів, 
відеофільмів, що надає можливість перевести надмірну 
теоретизацію матеріалу в напрям практичної підготовки. 
Всі викладачі кафедри медичної біології, які працюють з 
англомовними студентами, мають сертифікат на право ви-

кладання англійською мовою, та свого часу пройшли ста-
жування за кордоном.

Викладання медичної біології проводиться згідно 
типової програми і навчального плану, на основі яких 
розроблена робоча програма. Навчальну програму скла-
дено таким чином, що студенти-іноземці знайомляться 
з властивостями живого на основних рівнях організації, 
починаючи від молекулярного-генетичного, закінчуючи 
біогеоценотичним та біосферним. Набуті знання закла-
дають фундамент для вивчення дисциплін на профільних 
теоретичних кафедрах і кафедрах клінічного профілю та 
подальшого складання ліцензійного іспиту “Крок-1”. 

Курс біології складається з лекційних годин, годин 
практичних занять і годин для самостійної позааудитор-
ної роботи студентів. Професорсько-викладацьким ко-
лективом кафедри підготовлені тексти лекцій, адаптовані 
до сприйняття іноземними студентами. Вони не містять 
складних мовних зворотів, несуть наукову інформацію 
у стислій і лаконічній формі та побудовані за кредитно-
модульним принципом. Також розроблені методичні вка-
зівки до практичних занять англійською мовою (“Сell 
biology, reproduction on cell and organism levels”, “Medical 
genetics”, “Medical parasitology”, “Evolution of vertebrate 
circulatory and urogenital systems. Onto-phylogenetic causes 
of congenital defects in humans”, “Biosphere as a system which 
keeps up global existence of mankind. Synthetic theory of 
evolution”), в яких детально описаний хід практичного за-
няття із застосуванням дослідницьких методів (ділова гра, 
метод моделювання, навчальний експеримент), комплекс 
типових тестових завдань, питання до контролю засвоєн-
ня теми, перелік практичних навичок, які повинен засво-
їти студент та поради щодо оформлення роботи, а також 
представлено перелік навчально-методичної літератури, 
наукових статей зарубіжних авторів, які можна викорис-
тати при самостійній підготовці. Крім того, вони містять 
необхідні терміни, пояснення до них, малюнки, схеми. Ви-
дано методичний посібник з практичних занять (“Medical 
Biology. Practical training for English-speaking students of 
higher medical educational institutions of Ukraine”). Запро-
поновані у ньому таблиці, рисунки, схеми з медичної 
біології допоможуть студентам більш ефективно засвоїти 
матеріал з цитології, генетики, медичної протозоології, 
гельмінтології і арахноентомології. Не витрачаючи часу 
на механічне перемальовування рисунків з таблиць, сту-
денти мають можливість вивільнений час використати 
для більш глибокого розгляду питань теоретичного ма-
теріалу, розв’язку ситуаційних задач, розгляду макро- і 
мікропрепаратів. Для виконання практичних завдань сту-
дентам видаються мікроскопи, постійні мікропрепарати, 
вологі препарати та інструменти для досліджень. Інколи 
під керівництвом викладача вони виготовляють тимчасові 
мікропрепарати самостійно, наприклад готують нативний 
препарат крові жаби.

Найбільш ефективними методологічними підходами 
вдосконалення викладання іноземним студентам на ка-
федрі медичної біології є наочність в широкому значенні 
цього слова, а також демонстрація практичної значимос-
ті кожного заняття, всебічний контроль знань, правильне 
узгодження навчальних планів та розподіл робочого часу 
[3]. Для кращого засвоєння нового матеріалу з медичної 
біології найбільш вдалим рішенням є використання лекцій 
у вигляді мультимедійної презентації з додаванням чис-
ленних малюнків, схем, таблиць та іншого ілюстративно-
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го матеріалу. На думку Семенової Н.Г. та співавторів вико-
ристання мультимедійних технологій у навчальному про-
цесі є складним за структурою, та дозволяє максимально 
задовольняти інформаційні потреби учасників освітнього 
процесу – викладача та студента, підвищує якість про-
фесійних знань, вмінь, навичок, активізує пізнавальну 
діяльність, розвиває здатності до творчості, формує кре-
ативне мислення студентів [4]. Мультимедійна візуаліза-
ція надає викладачеві майже необмежені можливості для 
використання кольорових малюнків, схем, таблиць, сис-
тематизації навчального матеріалу лекцій, семінарських 
та практичних занять, що в подальшому сприяє кращому 
сприйняттю великих об’ємів інформації і забезпечує якіс-
ну підготовку майбутніх лікарів та фармацевтів [5]. Вели-
ке значення має темп викладання лекційного матеріалу, 
підкреслення найбільш важливих місць тексту. Особливі 
вимоги ставляться до ілюстративного матеріалу, який має 
бути виразним, яскравим та лаконічним. Вміння не лише 
знайти сучасний цікавий матеріал, але й донести його в 
доступній і яскравій формі іноземним студентам, є про-
явом викладацької майстерності. Наш досвід показує, що 
саме такий виклад навчального матеріалу стимулює само-
стійну роботу студентів і скорочує витрати часу на підго-
товку до практичних занять.

В основі організації і проведення практичних занять з 
іноземцями на кафедрі медичної біології лежить принцип ін-
дивідуального підходу до кожного студента, що обумовлює 
використання на заняттях завдань різного рівня складності. 
Ефективність практичного заняття значною мірою залежить 
від підготовки до нього самого студента, тому важливою 
ланкою навчально-методичної роботи кафедри є організа-
ція самостійної позааудиторної роботи студентів [6]. Для 
забезпечення позааудиторної роботи студентів був створе-
ний англомовний робочий зошит (“Educational-methodical 
manual on the organization of independent extracurricular work 
from medical biology (for students of Ukrainian higher medical 
educational institutions”), а також можна завжди отримати 
індивідуальну консультативну допомогу викладача. Часто 
у студентів відсутня або значно послаблена чітка мотива-
ція самостійної роботи, що пов’язано, насамперед, з недо-
статнім розумінням важливості самостійного опрацювання 
матеріалу, відсутністю навичок самоорганізації та самокон-
тролю, невмінням раціонально розподілити вільний час. 
Скоригувати самостійну роботу студентів має викладач, 
який закладає основи самоорганізації та самоконтролю, 
формує і розвиває потребу постійного та неперервного удо-
сконалення знань. 

У студентів, що навчаються англійською мовою як 
правило, не тільки різний рівень знань з біології, різний 
рівень володіння англійською, темперамент і психологіч-
ний настрій стосовно студентів із деяких країн світу. Все 
це треба враховувати викладачу під час проведення на-
вчального процесу і бути не тільки педагогом, а і дипло-
матом, і психологом, для оптимального засвоєння знань та 
практичних навичок англомовними студентами. У процесі 

подолання мовного бар’єру важливим є додержання без-
перервного зворотнього зв’язку між викладачем і студен-
тами, що забезпечує необхідний темп пояснення, який не 
повинен бути занадто швидким, щоб студенти встигли за-
своїти матеріал. У навчальному процесі широко викорис-
товується написання термінів, словосполучень на дошці і 
надання студентам можливості прочитати їх.

Висновки. Через збільшення кількості студентів-
іноземців все гостріше постає необхідність вирішення 
методичних питань, які виникають під час роботи з цими 
студентами. До цього часу практично немає достатньої 
кількості серйозних досліджень, які б дозволили зробити 
об'єктивну оцінку існуючих методів викладання іноземним 
студентам, їх навчання, оцінювання тощо. Доклінічна під-
готовка студентів-іноземців є одним із важливих завдань 
кафедри медичної біології ЛНМУ ім. Данила Галицького, 
на якій навчаються студенти першого курсу медичного, 
стоматологічного та фармацевтичного  факультетів, але її 
реалізація супроводжується цілою низкою проблем. Вирі-
шення цих проблем – одне з найголовніших завдань для 
ВМНЗ і викладачів, що готують спеціалістів англійською 
мовою.
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особлиВості ВиВчення дисЦипліни «ФармакоГноЗія»  
За ноВим наВчальним планом

Н. В. Шаповалова, Р. Є. Дармограй 
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Фармакогнозія – одна з профільних дисциплін, яка 
має велике значення для підготовки фахівців освітньо-
кваліфікаційного рівня «спеціаліст» кваліфікації «прові-
зор». З 1 вересня 2015–2016 навчального року у Львівсько-
му національному медичному університеті імені Данила 
Галицького запроваджено новий навчальний план за Євро-
пейською кредитно-трансферною системою (ЕКТС), згідно 
якого вивчення дисципліни «Фармакогнозія» проводиться 
на ІІІ курсі протягом 5–6 семестрів. На вивчення дисциплі-
ни виділено 9,0 кредитів ECTS (270 годин), з яких 180 го-
дин аудиторних занять і 90 годин самостійної роботи. 

При вивченні навчальної дисципліни «Фармакогно-
зія» застосовують наступні види контролю: поточний і 
підсумковий. Формами підсумкового контролю відпо-
відно до навчального плану є залік (5 семестр) та іспит 
(6 семестр). Поточна навчальна діяльність студентів 
контролюється на початку лабораторних занять шляхом 
тестування (контроль теоретичної підготовки) і в кінці – 
шляхом перевірки правильності виконаних завдань, ви-
значення рівня набутих практичних навичок під час опи-
тування за зразками гербарію рослин, сировини (ЛРС), 
фото анатомічної будови ЛРС, хімічних структур біоло-
гічно активних речовин і зарахування протоколу (контр-
оль практичної підготовки). 

Під час оцінювання засвоєння навчального матеріалу з 
кожної теми за поточну навчальну діяльність студенту ви-
ставляються оцінки за 4-бальною (традиційною) шкалою 
з урахуванням затверджених критеріїв оцінювання. Залік 
як форма підсумкового контролю виставляється виключно 
на підставі результатів виконання усіх видів навчальних 
робіт, передбачених робочою навчальною програмою з 
фармакогнозії. Розрахунок кількості балів проводиться 
на підставі отриманих студентом оцінок за традиційною 
шкалою впродовж семестру, шляхом обчислення серед-
нього арифметичного значення. 

Отримана величина конвертується у бали. Макси-
мальна кількість балів, яку може набрати студент за по-
точну навчальну діяльність при вивченні дисципліни у 
5 семестрі, становить 200, мінімальна – 120. 

У 6 семестрі формою підсумкового контролю є іспит, 
який є формою остаточної перевірки засвоєння студентом те-
оретичного та практичного матеріалу з фармакогнозії. Мак-
симальна кількість балів, яку може набрати студент за по-
точну навчальну діяльність для допуску до іспиту, становить 
120, мінімальна – 72. Екзамен з фармакогнозії проводиться у 
письмовій формі у період екзаменаційної сесії. Форма про-
ведення екзамену є стандартизованою, включає контроль 
теоретичної та практичної підготовки. Контроль теоретичної 
підготовки (50 балів) передбачає відповідь на тестові завдан-
ня формату А (тестовий контроль). Кожен студент відповідає 
на пакет тестів (50 тестів), укладений виключно з тестових 
завдань актуальних баз даних Центру тестування при МОЗ 
України. Контроль практичної підготовки (30 балів) включає 
перевірку практичних навичок, які набули студенти під час 
вивчення дисципліни. Студент отримує блок завдань (гербар-
ний зразок ЛР, зразок цілої ЛРС, малюнок (фото) анатомічної 
будови і структурна формула БАР). При цьому встановлю-
ються бали за кожне завдання, оцінюється якість і повнота їх 
виконання. Максимальна кількість балів, яку може набрати 
студент при складанні екзамену становить 80, мінімальна – 
не менше 50. Оцінка з дисципліни «Фармакогнозія» визнача-
ється як сума балів за поточну навчальну діяльність (не мен-
ше 72) та балів за екзамен (не менше 50). Бали з дисципліни 
незалежно конвертуються як в шкалу ECTS, так і в 4-бальну 
шкалу. 

Отже, здійснення освітньої діяльності за принципами 
ЄКТС надає можливості об’єктивно та всесторонньо оці-
нити рівень засвоєння програмних положень навчальної 
дисципліни «Фармакогнозія» в плані майбутньої профе-
сійної діяльності.

ФормуВання проФесіЙниХ компетенЦіЙ у студентіВ-ФармаЦеВтіВ при ВиВченні 
ФармаЦеВтичної ботаніки та ФармакоГноЗії

В. Ф. Шаторна, І. І. Колосова, В. В. Майор, С. С. Островська, Н. О. Мархонь
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»

Вступ. Професійна компетенція – здатність успішно 
діяти на основі практичного досвіду, вміння і знань при 
вирішенні професійних завдань, що є найбільш затребу-
ваним в даний час для фахівців в будь-якій галузі, в тому 
числі і в фармації та медицині: в аптеках, на фармацев-
тичних фірмах, аптечних базах, складах, в контрольно-
аналітичних лабораторіях, фармпідприємствах, лаборато-
ріях лікувально-профілактичних установ, де працюють ви-
пускники фармвузів. Фактичні знання, отримані в процесі 
навчання на базовому рівні, в умовах науково-технічного 
прогресу та інформатизації суспільства, дуже швидко за-
старівають, тому багато роботодавців орієнтуються при 

виборі потенційних працівників не на конкретну суму 
знань у претендентів, а на їх здатність швидко освоювати 
нові відомості і методи роботи. Безперервна освіта вима-
гає від фахівця готовності до професійного саморозвитку, 
соціальної та професійної мобільності [4].

основна частина. Завдання викладачів навчити сту-
дентів самостійно здобувати знання, тобто сформувати 
академічну культуру, у формуванні якої головну роль ві-
діграє мотиваційна готовність до навчально-пізнавальної 
діяльності, яка складається з необхідних умінь і навичок, 
досвіду діяльності та психологічного компонента (бажан-
ня, інтерес, вольова спрямованість) [1].
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Системоутворюючим елементом технології навчання 
є цілі, завдання яких здійснюється кваліфікаційними ви-
могами та характеристиками, професійними стандартами, 
програмами інтернатури (за спеціальностями) і розробля-
ються на їх основі з урахуванням потреб замовника [2, 3].

Навчальний процес студентів фармацевтів на кафедрі 
медбіології, фармакогнозії і ботаніки складається з бага-
тьох видів робіт, передбачених у затвердженому індивіду-
альному плані: аудиторної, самостійної, навчальних прак-
тик, виконання курсової роботи, складання ліцензійних 
інтегрованих іспитів "Крок 1" та "Крок 2" та практично-
орієнтованого державного іспиту. При цьому використову-
ються інтерактивні форми та методи навчання: проблемні 
лекції, лекції-візуалізації, творчі завдання, брейн-ринги, 
ділові та імітаційні ігри для формування та розвитку здат-
ності розуміння взаємин між людьми, адекватного сприй-
няття ситуації спілкування, толерантності, емпатійності, 
адаптивності і комунікабельності. Практична складова на-
правлена на набуття професійних умінь, необхідних та до-
статніх для успішного здійснення професійної діяльності, 
визначених у галузевому стандарті підготовки фармацев-
та, принципів використання їх у професійній діяльності 
фармацевта [1, 2, 3]. 

Оцінювання включає в себе багатоступінчастий 
контроль знань студентів упродовж кожного заняття з ви-
користанням банку тестів до підготовки ліцензійних ін-
тегрованих іспитів "Крок 1" та "Крок 2" та розроблених 
співробітниками кафедри для оцінки вихідного та кінце-
вого рівня знань, контрольні питання (усне опитування) 
та ситуаційні задачі. В комплексному оцінюванні різних 

форм навчальної діяльності вагому частку займає контр-
оль виконання практичної частини.

Ефективність навчання визначається не стільки по-
внотою і систематичністю знань, скільки здатністю опе-
рувати наявним запасом цих знань в нових ситуаціях, в 
тому числі, і при вирішенні проблем, що виникають в на-
вколишній дійсності. Компетентність тут не протиставля-
ється знанням чи умінням, вона включає їх в себе, але не 
шляхом простого підсумовування, а за допомогою віль-
ного використання найефективнішого для даної конкрет-
ної ситуації набору з наявних в арсеналі студента знань і 
умінь. Компетентнісний підхід, таким чином, полягає не в 
підвищенні рівня інформованості фармацевта, а в розвит-
ку його вміння самостійно вирішувати завдання в новій 
ситуації, що дозволяє забезпечити ефективне управління 
якістю підготовки фармацевтів та досягти стабільного по-
ложення на ринку освітніх послуг.
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особлиВості деонтолоГічниХ аспектіВ під час ВиВчення студентами роЗділу 
аритміЙ серЦя

М. І. Швед, Л. В. Садлій, М. Я. Бенів, Н. М. Ковбаса, І.О. Ястремська, О. Л. Павлик
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»

КЗ ТОР «Тернопільська університетська лікарня»

Згідно з навчальною програмою при вивченні студен-
тами III–VI курсів та лікарями-інтернами розділу аритмій 
основна увага акцентується на особливостях медикамен-
тозних і немедикаментозних методів лікування порушень 
ритму. Разом з тим, важливим та актуальним залишаєть-
ся проблема відносин лікар-пацієнт, медсестра-пацієнт, 
пацієнт-пацієнт, тобто, недостатньо висвітлюються деон-
тологічні аспекти при лікуванні даної категорії пацієнтів. 
Наша довготривала і багата клінічна практика дає підста-
ву підсумувати накопичений значний досвід особливостей 
спілкування при роботі лікаря з хворим на аритмію.

Спілкування з хворими, що страждають на порушення 
серцевого ритму, безумовно, відзначається рядом особли-
востей. Тривожно-депресивний стан, який характерний 
для багатьох категорій соматичних хворих, завжди обтя-
жує стан пацієнта з аритмією, що цілком природно: оче-
видне порушення роботи такого життєво важливого орга-
ну як серце часто супроводжується неприємними відчут-
тями, вселяє стурбованість, страх, породжує пригнічений 
стан. В спектр змін психіки при порушеннях ритму вхо-
дять й інші синдроми (ригідність афекту, високий рівень 
незадоволення потреб, довготривала фіксація на негатив-
них переживаннях та ін.), але компонент тривоги зазвичай 

грає найбільш помітну роль. Існують також інші особли-
вості сприйняття свого захворювання. Тому при лікуванні 
хворих з аритмією окрім дотримання загальних деонтоло-
гічних принципів, лікар повинен враховувати своєрідність 
саме даної патології з її особливостями, впливом на спосіб 
життя, з характером проведеної терапії та ін. Дійсно, легко 
уявити різні деонтологічні аспекти при роботі з пульмо-
нологічними, гастроентерологічними, нефрологічними та 
іншими хворими. Тому, очевидно, що навіть в межах од-
нієї вузької терапевтичної спеціальності мають бути наяв-
ні особливості деонтології, які визначаються вже однією 
нозологічною приналежністю пацієнта.

У відповідності з цим, спеціаліст, що працює у пев-
ній сфері клінічної медицини, як правило, володіє певним 
об’ємом деонтологічних прийомів для полегшення спіл-
кування зі «своїми» пацієнтами. Тут йде мова не про ша-
блони, а про загальні інструкції, які полегшують роботу 
лікаря у типових для даної спеціальності ситуаціях. 

  Доцільно враховувати, що психологічний стан па-
цієнта тісно пов’язаний із особливостями самої аритмії: 
одна ситуація - лікувати рідку екстрасистолічну аритмію, 
яка не впливає на самопочуття пацієнта, і зовсім інше – 
виснажливі приступи фібриляції передсердь (ФП). Вище 



322

було вказано про особливості психічного стану хворих з 
ФП, їх тривожно-депресивний стан. Тому, перед призна-
ченням психотропних середників, лікар повинен завжди 
намагатись заспокоїти пацієнта. Як правило, ми говори-
мо, що аритмія, яка турбує хворого, неприємна, але не є 
смертельно небезпечною та зустрічається у багатьох лю-
дей. Тобто, розповідаємо пацієнту, що ситуація цілком 
буденна, не представляє особливого клінічного інтересу. 
Але стандартна уважність при зборі анамнезу та огляді 
повинна неухильно дотримуватись спеціалістом. Така по-
ведінка лікаря зазвичай дещо заспокоює хворого, створює 
«грунт» для подальшої співпраці. Природно, при цьому 
не варто перебільшувати, використовувати легковажний 
тон, який викличе лиш негативну реакцію пацієнта, що 
стурбований своєю хворобою. Звернемо увагу на ще один 
аспект проблеми. Сучасні принципи медичної етики по-
требують надання лікарем хворому повної інформації про 
його стан. Таке положення при даній клінічній ситуації 
є сумнівним. Іноді така інформація може в буквальному 
розумінні вбити хворого. В будь якому разі, при першо-
му контакті з пацієнтом, не знаючи достатньо його особ-
ливостей, ставлення до патології, життєвої позиції, не 
варто обтяжувати  його всім об’ємом інформації про мож-
ливі ускладнення (стосовно ФП – високий відсоток важ-
ких тромбоемболій, можливу інвалідизацію, до якої може 
призвести інкурабельна ФП хворого з важкою «фоновою» 
патологією серця). Пацієнту завжди треба повідомити, 
що ситуація серйозна, але не безнадійна, що сучасна те-
рапія дає шанси на успіх – якщо не на даний момент, то в 
майбутньому. В решті-решт, дотримуючись лінії «золотої 
середини» (хоча це й вимагає від лікаря більшого психо-
логічного напруження і заглиблення в психологію даного 
пацієнта), можна досягнути бажаного: достатньо повної 
обізнаності хворого і адекватної оцінки ним свого стану, з 
однієї сторони, і в той же час віри в успіх лікування (що в 
більшій мірі його й визначає).

Пароксизмальна форма ФП є однією з найбільш 
складних аритмій у зв’язку з поганою суб’єктивною пере-
носимістю і частою інкурабельністю. Як відомо, приступи 
аритмії на початку виникають рідко, тривають не довго, 
купіруються легко, але в подальшому з’являються часті-
ше, стають тривалішими і важко піддаються медикамен-
тозному лікуванню. При даній аритмії лікарю необхідні 
витримка і терпіння при роботі з хворим. На ранньому 
етапі перебігу хвороби завжди необхідно попереджувати 
пацієнта про можливість повторення приступів (не акцен-
туючи на цьому увагу) і дати рекомендації для їх лікуван-
ня до виклику лікаря. При купіруванні приступу лікарем, 
якщо в цьому виникає потреба (в умовах стаціонару чи 
вдома), потрібно заспокоїти хворого, а самому працювати 
чітко, без поспіху. Внутрішньовенне введення антиарит-
мічних засобів продовжується іноді доволі довго, тому 
паузи між повторними ін’єкціями слід заповнити, роз-
мовляючи з пацієнтом про подробиці анамнезу хвороби 
та життя; при цьому, пальпуючи пульс і розглядаючи ЕКГ, 
можна сказати про те, що є покращення.

Як правило, «досвідчені» хворі самостійно прийма-
ють антиаритмічні препарати для ліквідації приступу, що 
часто дає ефект. Такого пацієнта потрібно обов’язково 
попереджати про небезпечність прийому великих доз 
медикаментів (встановити певний ліміт, який пацієнт не 
повинен перевищити) і недоцільність відкладати виклик 
лікаря, якщо приступ важкий і довготривалий. 

Становище лікаря ускладнюється, коли приступи час-
тішають, а життя хворого стає нестерпним через загрозу 
виникнення чергового пароксизму ФП і погіршення само-
почуття при його виникненні. Найкращим «деонтологіч-
ним» прийомом тут буде швидкий ефект від призначеної 
терапії. На практиці це повинно проявлятись у призначен-
ні одразу повноцінної терапії, щоб пацієнт повірив у по-
зитивний результат, в компетентність лікаря та  ще не ви-
трачені ресурси свого організму. Це надзвичайно важливо, 
якщо пацієнт звертається після безуспішних спроб профі-
лактичної терапії. Тут необхідно згадати про одне правило 
загальної деонтології: ні в якому разі не осуджувати своїх 
попередників, навіть якщо їх терапевтична тактика була 
не вірною. Потрібно сказати пацієнту, що якщо ті чи інші 
препарати виявились неефективними, то є необхідність 
спробувати інші. Можна сказати, що і ви б діяли як попе-
редні спеціалісти, але якщо така тактика є неефективною, 
потрібно шукати інші шляхи. На жаль, при лікуванні паці-
єнтів з аритмією такі ситуації не рідкість.

Часто хворі звертаються за допомогою, коли вже 
спробували численні середники і не отримали очікува-
ного полегшення. В тих випадках, якщо лікар припускає 
неефективність і своєї призначеної терапії, повинен пояс-
нити, що даний тип аритмії - дуже стійкий і що вже дуже 
добре, якщо вдасться зробити приступи рідшими, корот-
шими, швидше виліковними. У випадку, якщо ефект пере-
вершить ваші очікування і обіцянки пацієнту, то він не по-
скаржиться на лікаря; гірше, якщо не здійсняться необачні 
аванси, дані до початку терапії. 

Сам підбір терапії на сьогодні можна проводити в 
умовах тестування ряду препаратів, провокуючи появу 
пароксизмів ФП трансезофагеальною електрокардіости-
муляція. Хворому потрібно пояснити очевидні переваги 
цього методу, його безпечність. Неприємним моментом 
тут є викликаний стимуляцією передсердний приступ ФП, 
але пацієнта переконують, що краще, якщо такий приступ 
виникне в умовах стаціонару, де він одразу буде купірова-
ний, ніж коли розвинеться вдома у випадку неефективнос-
ті чергового препарату. Але, останнім часом склалась дум-
ка, що тестування препаратів при пароксизмальній формі 
ФП – доволі жорсткий підхід до лікування, враховуючи 
нерідко складну курабельність спровокованих приступів. 

Якщо відсутня можливість для підбору терапії за до-
помогою провокування приступів ФП  шляхом черезстра-
вохідної стимуляції передсердь або лікар вважає цей ме-
тод надто жорстким, то у випадку неважких приступів ФП 
у достатньо добре обстеженого хворого краще проводити 
підбір засобів профілактичної терапії не в стаціонарі, а 
вдома, в умовах звичайного життя і навіть роботи. Тут до-
водиться пояснювати пацієнту, що «тепличні» умови ста-
ціонару, куди він так намагається потрапити, не дозволять 
правильно оцінити ефект терапії і це може дати привід для 
хибнопозитивних висновків використаного лікування, яке 
після виписки виявиться неефективним. 

За умови відсутності ефекту від проведеної терапії 
(або неповному ефекті) і при продовженні виникнення 
приступів аритмії  слід вкотре нагадати хворому про те, 
що приступи швидше неприємні суб’єктивно, ніж завда-
ють реальну шкоду організму. Якщо приступи перебіга-
ють легко, виникають часто, ліквідовуються важко, варто 
радити пацієнту не вдаватись до виклику швидкої, а на-
магатись самостійно зняти приступ чи приймати препа-
рати, що забезпечують зняття тахісистолії та володіють 
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седативним ефектом. Таким чином ліквідується відчуття 
постійної залежності пацієнта від можливості викликати 
лікаря, його вміння здійснити ін’єкцію, тощо. 

Слід обережно ставитись до обіцянок перевести при-
ступи ФП в її постійну форму. Це рідко вдається зробити 
лікарю; зазвичай така трансформація ритму відбувається 
самостійно. Потрібно періодично нагадувати хворому про 
таку можливість, пообіцяти при цьому покращення через 
деякий час. Як правило, перші тижні і навіть місяці по-
стійної форми ФП, після її появи у хворого з приступами, 
перебігають важко. Хворий постійно просить зняти арит-
мію, хоча згодом повідомляє про покращення стану, що 
більшою мірою обумовлено зникненням відчуття постій-
ного очікування приступу. Доводиться часто нагадувати 
пацієнту про швидке зменшення обтяжливих відчуттів, 
про шкоду постійної зміни ритму для серця і нервової 
системи, підвищення загрози розвитку ускладнень саме 
в цей період, звичайно підкріплюючи все це адекватною 
кардіальною і седативною терапією.При неефективності 
проведеного лікування доцільно повідомити хворому, що 
«стало краще, але ще не зовсім» і т.п. (краще це робити 
оцінюючи свіжу ЕКГ).

Не варто радити пацієнтам купівлю рідкісних, відсут-
ніх у нашій країні препаратів. По-перше, коригуючи дози та 
комбінуючи доступні антиаритмічні препарати, часто вда-
ється отримати бажаний терапевтичний ефект. По-друге, 
наявність у хворого декількох десятків таблеток не вирі-
шить проблему тривалого лікування постійної форми ФП.

Лікар ніколи не повинен говорити хворому, що лікуван-
ня є безперспективним; пацієнт хоче бачити участь та ба-
жання йому допомогти, тому лікар не має права відмовити  
хворому в цьому. Не можна заявляти: «Я не знаю, що з вами 
робити», тощо. Навіть при виписці пацієнта без покращен-
ня, необхідно надати відповідні рекомендації щодо режиму, 
дієти, седативної терапії, уточнити дату наступного огляду, 
вказати, що зараз інтенсивно з’являються нові препарати та 
інші немедикаментозні методи лікування.

При інкурабельній персистуючій ФП доцільно запро-
понувати хворому операцію – штучне створення повної 
антріовентрикулярної блокади та імплантацію елетрокар-
діостимулятора. Деонтологічні проблеми таких хворих 
відносяться до кардіохірургічної деонтології. Завдання 
лікаря-терапевта, в такому випадку, полягає в інформу-
ванні щодо такого виду лікування, (важливо, щоб це від-
бувалось спокійним тоном) та направленні пацієнта до 
кардіохірурга.

При тяжкому перебігу частих нападів ФП, що потре-
бують постійного прийому антиаритмічних препаратів, 
покращення стану при ефективності лікування стимулю-
ють хворого до продовження терапії, деонтологічних про-
блем при цьому, як правило, не виникає.  

Пацієнти з постійною формою ФП, якщо вибрана 
консервативна тактика ведення, особливих труднощів 
при контакті з лікарем не створюють. Для початку, необ-
хідно розповісти хворому, що відбулись зміни стану його 
здоров’я та про те, що тепер йому необхідно уважніше ста-
витись до свого серця і виконувати рекомендації лікаря. В 
цих випадках часто доводиться заспокоювати пацієнтів, 
схвильованих таким діагнозом. Пояснити хворому, що все 
залежить від того чи є структурні зміни в серці, а оскільки 
стан серця даного пацієнта не тяжкий, то не варто очіку-
вати негативних наслідків, але  хоча б мінімальна терапія 
йому тепер необхідна. Призначення антикоагулянтів та 

антиагрегантів на тривалий час для попередження тром-
боемболічних ускладнень пояснюють хворому необхідніс-
тю попередження «згущення крові», яке буває при ФП.

Особливі деонтологічні труднощі виникають при ви-
користанні радикальної тактики лікування ФП. Призна-
чення хінідину особливих проблем не викликає, оскільки 
прийом цього препарату є звичним методом лікування для 
хворих. Проте його призначення є малоефективним, часто 
виникають ускладнення, тому хінідин, в даний час, не за-
реєстрований в Україні і не застосовується. Разом з тим 
це не створює суттєвої проблеми, так як в Україні є цілий 
арсенал інших анти аритмічних засобів першого класу.

 Застосування електроімпульсної терапії (ЕІТ) потре-
бує пояснень хворому щодо ефективності та безпечності 
даного методу. При цьому, необхідно зазначити, що цей 
метод застосовують вже декілька десятиліть, та й лікарі не 
застосовували б небезпечний метод лікування. На пряме 
запитання про ризик втручання ми відповідаємо, що ризик 
є, оскільки він існує при будь-якому активному лікуванні, 
навіть при лікуванні таблетками, та більший ризик – за-
лишити все як є. Якщо ж хворий все-таки відмовляється 
від такого методу лікування, ми не повинні наполягати на 
ньому. У випадку згоди на ЕІТ, ми не вимагаємо розписки, 
оскільки це неетично та може психічно травмувати хворо-
го. Розмова з родичами хворого проходить приблизно так 
само. В обох випадках, на нашу думку, не бажано поясню-
вати які саме ускладнення можуть виникнути в результаті 
ЕІТ. Таке насторожливе ставлення до ЕІТ можна пояснити 
не частим її застосуванням, пов’язаним, на нашу думку, з 
консервативністю лікарів та недостатньою компетентніс-
тю лікарів загальної практики.

Проблеми деонтологічного характеру виникають при 
швидкому рецидиві ФП після ЕІТ. У зв’язку з цим, ще до її 
проведення вказуємо про можливість відновлення аритмії, 
пояснюючи паліативний характер втручання, часто повідо-
мляємо статистику віддалених результатів. При швидкому 
рецидиві ФП і відмові від подальших спроб відновлення 
ритму протягом найближчого часу, ми пояснюємо, що все 
ж дана спроба лікування є виправданою і безпечною, тому 
ЕІТ треба повторити, тобто у хворого залишається надія 
на зміну його стану на краще. В подальшому визначаємо  
дату наступного огляду, таким чином пацієнт розуміє, що 
лікар зацікавлений у лікуванні, співчуває йому, не від-
мовляється від спроб покращити стан хворого. Подальша 
тактика визначається клінічним та психологічним станом 
пацієнта.

Іноді буває навпаки – досить важко відмовляти хво-
рому в повторних неоправданих сеансах ЕІТ. В таких ви-
падках ми говоримо, що все-таки кожна процедура ЕІТ 
пов’язана з відомим ризиком, який виправданий лише при 
досить високих шансах на успіх тривалого збереження 
ритму. В інших випадках, при наявності лише бажання 
хворого, змушують нас не виконувати ЕІТ.

Часто у хворих, що страждають на ФП зустрічають-
ся прояви синдрому слабкості синусового вузла (СССВ). 
Поєднання даного синдрому та ФП створює свої деон-
тологічні проблеми. Хворим з клінічним варіантом пе-
ребігу СССВ типу тахі-браді-синдрому, коли приступи 
ФП переходять у виражену брадиаритмію, часто з пре-та 
синкопальними станами, зазвичай не доводиться поясню-
вати суть виявлених подій – вони очевидні для пацієнта. 
Та коли є необхідність у поясненні, краще користуватись 
терміном «непритомність», в крайньому випадку – «втра-



324

та свідомості». Потрібно уникати словосполучень «зупин-
ка серця», краще говорити про «паузи», перерви в роботі 
серця. При цьому слід одразу сказати хворому про трудно-
щі лікування, пояснити будову провідної системи серця, 
оскільки необхідним буде направлення до кардіохірурга 
для постановки штучного водія ритму. Деонтологічна по-
ведінка лікаря в таких випадках є досить проблематич-
ною, тому що консервативне лікування дуже рідко при-
водить до успішного результату. Наголошується на тому, 
що деякі обмеження, які виникають після імплантації 
електрокардіостимулятора, компенсуються відновленням 
працездатності, зникненням ризику тяжких ускладнень, 
можливістю (для лікаря) обирати адекватні ліки та їх дози 
при необхідності продовження кардіальної терапії.

Пропонуючи хворому консультацію кардіохірурга з 
метою імплантації штучного водія ритму, ми також нама-
гаємось не повідомляти його про ризик асистолії і фібри-
ляції, а пояснюємо лише про зниження кровообігу на фоні 
брадикардії, що негативно впливає на роботу головного 
мозку та інших органів, про порушення мозкового крово-
обігу, яке розвивається при довготривалій перерві в роботі 
серця. Втім, при терміновій потребі імплантації стимуля-
тора і відмові хворого від його вживлення потрібно роз-
крити всю інформацію про захворювання, ускладнення та 
можливість смертельного наслідку.

Після імплантації електрокардіостимулятора виника-
ють нові деонтологічні аспекти пов’язані, перш за все, з 
усвідомленням хворого залежності збереження здоров’я 
і навіть життя від технічної досконалості та надійності  
імплантованого апарату. Повністю усунути почуття три-
воги у хворого, зазвичай, неможливо. Тому лікарю, при 

контакті з пацієнтом, необхідно враховувати даний аспект 
та позитивно оцінювати роботу стимулятора (але так, щоб 
це не виглядало навмисним).

Часто хворий залишається розчарований, що після 
імплантації штучного водія ритму у нього зберігаються 
приступи ФП. В такому випадку треба пояснити хворому 
про можливість призначення антиаритмічних препаратів в 
повному об’ємі, що раніше було неможливим.

Коли на змінутахі-браді-синдрому (або тяжкій бради-
кардії) приходить постійна форма ФП (нормоаритмічний 
варіант), необхідно пояснити хворому з чим пов’язана від-
мова від активної антиаритмічної терапії і чому недоціль-
ні спроби відновлення синусового ритму. Зазвичай, хворі 
адекватно сприймають такий терапевтичний підхід.

Те саме відноситься і до ситуації, коли ознаки СССВ 
вперше виявляються після усунення постійної форми ФП, 
і лікар, дочекавшись рецидиву (зазвичай виникає швидко), 
не робить спроб відновити ритм.

На завершення, слід наголосити, що зазвичай деон-
тологічна ситуація в кожному конкретному випадку зале-
жить від особливостей психіки окремого хворого, досві-
ду та компетентності лікаря, а також від багатьох інших 
факторів (побутових, соціальних, наявності та вираже-
ності супутньої патології тощо), які можуть вплинути на 
моделювання клінічної ситуації і при якій необхідно за-
стосувати відповідний підхід  для її вирішення. Вищена-
ведені особливості деонтологічних аспектів при лікуванні 
хворих з клінічно значимими формами порушень ритму 
та провідності доцільно включати в навчальну програму 
студентів V-VI курсів та лікарів-інтернів терапевтичного 
профілю.

оптиміЗаЦія Викладання дисЦипліни «екстрена та неВідкладна медична 
допомоГа» для студентіВ ВиЩиХ медичниХ наВчальниХ ЗакладіВ  

ііі–іV ріВніВ акредитаЦії

М. І. Швед, О. Б. Сусла, Л. П. Мартинюк, О. Л. Сидоренко, О. А. Прокопович, Я. М. Кіцак,  
Л. М. Михайлів, В. Т. Гурський, І. Б. Припхан

ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»

В умовах реформування системи екстреної медич-
ної допомоги в Україні, важливим аспектом сьогодення є 
якісна підготовка кваліфікованих фахівців-медиків як на 
додипломному, так і післядипломному етапах. Кафедра не-
відкладної та екстреної медичної допомоги ДВНЗ «Терно-
пільський державний медичний університет імені І.Я. Гор-
бачевського МОЗ України» у 2014 році визначена опорною 
з навчальної дисципліни «Екстрена та невідкладна медич-
на допомога» для спеціальностей «Лікувальна справа», 
«Педіатрія», «Медико-профілактична справа», «Медична 
психологія» та «Стоматологія». Нагальною потребою для 
реалізації навчальної програми з екстреної та невідкладної 
медичної допомоги, розробленої співробітниками кафедри 
та затвердженої МОЗ України, належного методичного за-
безпечення навчального процесу, а також у зв’язку з відсут-
ністю єдиного інформаційного джерела з даної дисципліни, 
стало створення навчального підручника.

У підручнику «Екстрена та невідкладна медична допо-
мога», який виданий у 2016 році видавництвом «Укрмед-
книга», викладено основи організації і надання екстреної 
медичної допомоги в Україні, функції та завдання бригад 

екстреної (швидкої) медичної допомоги в повсякденній 
діяльності та при надзвичайних ситуаціях. Підручник 
складається з шести розділів, повністю кореспондується 
з типовою навчальною програмою, характеризується сис-
темністю подання матеріалу, містить ілюстрації, ситуа-
ційні задачі та тестові завдання з еталонами відповідей. У 
виданні висвітлено основні стандартизовані алгоритми з 
надання екстреної медичної допомоги, затверджені МОЗ 
України, наведено рекомендації національних і світових 
експертних організацій, зокрема Європейської Ради Ресус-
цитації, Американської Асоціації Серця останнього пере-
гляду. Значну увагу приділено первинному та вторинному 
обстеженню хворого чи постраждалого на місці події, що 
дозволяє діагностувати типові синдроми та, згідно з уні-
фікованими клінічними протоколами, надати екстрену ме-
дичну допомогу. Не залишено поза увагою читача етичні 
моменти серцево-легеневої (мозкової) реанімації. Наголо-
шено на необхідності дотримання директивних докумен-
тів профільних міністерств у ході реалізації Закону Украї-
ни «Про екстрену медичну допомогу» від 05.07.2012 року 
№ 5081-VІ. В окремому розділі викладено порядок надан-
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підВиЩення ролі практичної підГотоВки студентіВ стоматолоГічноГо 
Факультету В проЦесі Викладання «неВролоГії, В т. ч. неЙростоматолоГії»

С. І. Шкробот, М. С. Мисула, З. В. Салій, Н. Р. Сохор, О. Ю. Бударна, Л. С. Мілевська-Вовчук
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»

Нейростоматологія — розділ медицини, що межує зі 
стоматологією, неврологією, нейрохірургією, та вивчає 
неврогенні захворювання обличчя та порожнини рота. 
Міждисціплінарний підхід до лікування стоматологічних 
пацієнтів необхідний у випадку поєднання стоматологіч-
них та неврологічних проблем.

Типовою нвчальною програмою передбачено викла-
дання предмету «Неврологія, в т. ч. нейростоматологія» на 
4-му курсі. Згідно нової типової програми на опанування 
курсу виділено 45 годин, з них 24 – практичні заняття, 6 – 
лекції, 15 год. – самостійна поза аудиторна робота студен-
тів. Навчальний процес ґрунтується на знаннях, які було 
отримано на попередніх курсах при вивченні загальнобіо-
логічних та клінічних дисциплін й інтегрується з ними.

Кінцевою метою навчання є:
• оволодіння навичками обстеження неврологічних 

хворих
• вміння розпізнати неврологічну патологію
• обгрунтовувати, формулювати неврологічні симпто-

ми та синдроми
• аналізувати результати додаткових методів обсте-

ження (у томі числі нейровізуальних) пацієнта
• діагностувати нейростоматологічні захворювання та 

формулювати попередній клінічний діагноз
• обирати тактику лікування
• вміння надавати невідкладну допомогу при кризо-

вих станах 
• демонструвати дотримання деонтологічних принци-

пів у роботі.
Навчальний процес організований за системою “єди-

ного дня”. Методика викладання предмету “Неврологія в 
т. ч. нейростоматологія” включає в себе як інтенсивну різ-
нопланову роботу на практичних заняттях під постійним 
контролем викладача, так і методичну допомогу в період 
самостійної та позааудиторної роботи студентів. На прак-
тичних заняттях розглядаються основні симптоми і син-
дроми ураження нервової системи, визначають етіологічні 
фактори та патогенетичні механізми розвитку основних 
нейростоматологічних захворювань.

Проведення практичного заняття відбувається за тра-
диційною для кафедри методикою. Впродовж перших 
70 хвилин викладач акцентує увагу на актуальності теми 
та подає методику обстеження неврологічного статусу. 
Обов’язковою є демонстрація пацієнтів за темою заняття, 
що підвищує рівень сприйняття студентами теоретичного 
матеріалу та засвоєння ними практичних навичок. Подаю-
чи методику, викладач акцентує увагу на основних симп-
томах та синдромах, які відповідають певному топічному 
рівню. Обов’язковим є студентам на практичних заняттях 

коротко записувати теоретичний матеріал, дані про пере-
біг неврологічного захворювання у конкретного хворого.

Наступні 70 хвилин практичного заняття студенти са-
мостійно працюють у відділеннях, обстежуючи тематич-
них пацієнтів (за сземою 2 студентів – один пацієнт). Дані 
обстеження неврологічного статусу студенти записують в 
протоколи обстеження пацієнтів (що видаються їм на по-
чатку заняття), які покроково спрямовують огляд та обсте-
ження, що полегшує роботу біля ліжка пацієнтів. 

Період з 11.20 по 12.00 виділений час для самостійної 
роботи, впродовж якого у студентів є можливість отримати 
найновішу інформацію згідно тематики заняття, користу-
ючись бібліотекою кафедри, в якій знаходяться найновіші 
журнали та підручники, а  також комп’ютерним класом з 
виходом в інтернет.

Семінарське заняття має на меті клінічний розбір те-
матичних пацієнтів та детальне обговорення проблемних 
питань за темою. Клінічні розбори хворих добре сприй-
маються студентами, найбільше запам’ятовуються, дають 
можливість не тільки проконтролювати роботу студента, 
але й виправити недоліки, допущені в процесі обстеження 
хворого, акцентують увагу на особливостях постановки 
топічного та клінічного діагнозу. Власне цей аспект ро-
боти є дуже важливими, адже допомагає студенту глиб-
ше (поєднавши теоретичні знання з практичними) їх 
запам’ятовувати.

Під час проведення контролюючої частини з 14.15 по 
15.00 студенти отримують 5 конструктивних запитань, 
ситуаційну задачу та тести за типом ліцензійного іспиту 
«Крок-2».

Таким чином, дана форма організації практичного за-
няття сприяє оволодінню систематизованими знаннями 
та практичними навичками, полегшує здобування про-
фесійних навичок та вмінь студентами стоматологічного 
факультету і дає можливість контролювати та оперативно 
корегувати процес навчання викладачами кафедри.
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ня екстреної медичної допомоги при масових ураженнях, 
що особливо актуально в умовах терористичних атак, тех-
ногенних катастроф чи локальних війн. Видання повністю 
адаптоване до потреб студента та лікаря, містить деталь-
ний перелік рекомендованої літератури для поглибленого 
засвоєння матеріалу.

Таким чином, підручник «Екстрена та невідкладна ме-

дична допомога» є одним із головних засобів забезпечен-
ня процесу підготовки фахівця у сучасній вищій медичній 
освіті, дозволяє оптимізувати навчальний процес. Дане 
видання є першим і національним підручником в Україні з 
навчальної дисципліни «Екстрена та невідкладна медична 
допомога», виконує інформаційну, систематизуючу, інте-
гративну, координуючу та інші функції.
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MODERNIzATION AND OPTIMIzATION OF THE EDUCATIONAL PROCESS  
ON «PATHOMORPHOLOGY» DISCIPLINE

I. S. Spon’ka, H. S. Korolenko, V. O. Bondareva
State Institution «Dnipropetrovsk Medical Academy of MHU»

Вступ. Процес формування професійно-якісних пріори-
тетів у студентів, особливо медичного профілю як майбутніх 
кваліфікованих спеціалістів слід розглядати як багатогран-
ний, мультифакторний, динамічний, мінливий та тривалий 
процес, який тісно пов’язаний як із базовими дисциплінами 
та можливою профорієнтацію студента у майбутньому [4]. 

При всій різноманітності трактування «спонукання та 
мотивації» студента, це має включати в себе направлення 
на самостійне навчання, адже принцип «освіта є самоосві-
та» [3]передбачає формування майбутнього лікаря як кон-
курентоспроможного спеціаліста, та закладається в період 
навчання у ВНЗ незалежно від первинної спеціалізації «За-
гальна лікарська підготовка» або «Стоматологія» [5]. Саме 
тому стимуляція, керування та підвищення мотиваційних 
складових беззаперечно будуть сприяти не тільки успіш-
ному оволодінню студентом навчальною програмою, але 
й формуванню стійкої спрямованості щодо набуття знань, 
практичних навичок та досвіду. 

основна частина. Обраний метод інтеграції до євро-
пейського і світового наукового та освітнього простору в 
Україні принципово змінив систему підготовки майбутніх 
спеціалістів, базові принципи якої засновані на новій мо-
делі організації навчального процесу[6, 7]. 

На етапі введення студента при вивченні дисциплі-
ни – «патоморфологія» важливою ланкою є встановлення 
емоційного зв’язку між ним і викладачем [1, 2], що до-
сягається перш за все шляхом не монотонної подачі на-
вчального матеріалу, а доповнення його цікавими фактами 
із літературного та суспільно-політичного життя, а також 
клінічними випадками із досвіду безпосередньо викладача 
або його колег, адже доведено, що яскраві образи, сформо-
вані у свідомості студента сприяють кращому засвоєнню 
освітньої програми та запам’ятовуванням на більш трива-
лий час та сприяють активізації самостійної роботи [4].

Важливим у процесі формування майбутнього спеціа-
ліста є відведення частини аудиторного заняття, семінарів 
(згідно нового навчального плану) для прослуховування 
доповідей зі застосуванням мультимедійного обладнання 
за темами, що відповідають навчальному плану у рамках 
пройденого розділу, що значно підвищить обізнаність як 
доповідача так i слухачів, а також зробить внесок у прид-
банні ораторських навичок вільного виступу перед ауди-
торією.

Досвід кафедри демонструє, що ефективною під час 
вивчення дисципліни є інтеграція між різноманітними на-
уковими джерелами, як вітчизняними, так і закордонними, 
адже такий підхід до навчання сприяє не тільки розши-
ренню кругозору студента, розумінню ним усієї багато-
гранності виникнення більшості патологічних процесів, 
захворювань але й спонукає до вдосконалення матеріалу, 

який викладено іноземною мовою (частіше й успішному 
засвоєнню англійської мови, що є не менш важливим фак-
тором у становленні майбутнього конкурентноспромож-
ного спеціаліста, який відповідатиме вимогам сучасної 
медицини)[1, 8]. Про якість вибраних шляхів оптимізації 
навчального процесу на кафедрі свідчать результати скла-
дання ліцензійних інтегрованих іспитів та проведення 
державної студентської предметної олімпіади.

«Крок 1. Загальна лікарська підготовка» 
23.06.2015 року: середній результат з дисципліни у вітчиз-
няних студентів – 78,8 % (національний показник з дис-
ципліни – 70,2 %), третє місце на олімпіаді.

«Крок 1. Стоматологія»10.03.2016 року: середній ре-
зультат з предмету 82,3 % (національний показник з дис-
ципліни у вітчизняних студентів ще не визначено), не 
склали 2,4 % вітчизняних студента.

Висновки.
1. Обраний стиль подачі навчального матеріалу у ви-

гляді "питання – відповідь" підтвердив свою ефективність 
в плані логічного засвоєння та можливості продуктивного 
мислення студента, особливо це стосується проведення 
науково-практичних конференцій та семінарів;

2. Розробка механізмів міжкафедральної взаємо-
дії щодо спільного використання ними інформаційно-
комунікаційних мереж та організації можливості для 
дистанційного навчання студентів (доступність інтернет-
ресурсів, тестових баз, в тому числі, оновлення баз тестів 
системи 

3. «КРОК1», електронний бібліотечний ресурс на різ-
них мовах, тому що навчаються іноземні студенти із різ-
них країн); 

4. Також, мотиваційні складові суттєво підвищують-
ся при стимуляції особистої відповідальності студента за 
власний рейтинг, особливо за умови жорсткого контролю 
навчання та відвідування ними лекцій, практичних занять 
і складання змістовних модулей;

5. Надання консультацій для студентів – це безумов-
ний елемент навчального процесу, за яким студенти отри-
мують відповіді від викладача на конкретні запитання або 
пояснення певних теоретичних положень чи аспектів їх 
практичного застосування;
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стан та перспектиВи наВчально-методичної підГотоВки За ФаХом  
«акуШерстВо та ГінеколоГія»

М. О. Щербина, О. О. Кузьміна
Харківський національний медичний університет

 Вступ. Формування системи якості навчального про-
цесу у вищому медичному закладі (ВМЗ) нерозривно 
пов’язана з питаннями навчально-методичного забезпе-
чення (НМЗ) викладання дисципліни [1].

основна частина. Предмет "Акушерство та гінеколо-
гія" має велике значення у навчанні майбутніх фахівців та 
спрямований на теоретичну та практичну підготовку сту-
дентів з питань репродуктивного здоров’я жінки. 

На кафедрі акушерство та гінекологія №1 Харківсько-
го національного медичного університету розроблені на-
вчальні плани, типові програми, методичні рекомендації 
для читання лекцій і практичних занять, матеріали конт-
ролю знань, наочні посібники, що дозволяє якісно органі-
зувати навчальний процес. Кафедрою видані підручники 
"Акушерство та гінекологія" українською, російською та 
англійською мовами у яких поєднана сучасна інформація з 
акушерства та гінекології. Розроблені електронні навчаль-
ні ресурси до лекцій та практичних занять, що допомагає 

самостійно або за допомогою викладача освоїти матеріал 
з дисципліни. Велика увага приділяється підготовці сту-
дентів до ліцензійного іспиту "Крок-2", у зв’язку з чим, на 
кожному занятті проводиться контроль знань студентів по 
спеціальним тестам електронної бази. НМЗ з дисципліни 
передбачає набуття знань студентами навичок, щодо вмін-
ня надавати ургентну медичну допомогу при екстремаль-
них станах в акушерстві та гінекології.

Висновки. НМЗ підготовки за фахом «акушерство 
та гінекологія» спрямовано на подальше удосконалення 
знань та клінічної майстерності студентів, з використан-
ням електронних навчальних ресурсів, інтерактивного 
навчання та засвоєння практичних навичок з акушерсько-
гінекологічної допомоги.
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Використання комплексниХ педаГоГічниХ підХодіВ у підГотоВЦі студентіВ-
медикіВ на каФедрі соЦіальної медиЦини та орГаніЗаЦії оХорони ЗдороВ'я

Е. Ц. Ясинська, М. З. Вацик
Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет»

В умовах реформування  охорони здоров’я   зростають 
вимоги щодо якості та ефективності підготовки студентів-
медиків в медичних вузах країни. Ці зміни неможливі без 
оновлення педагогічних підходів, які  повині комплексно 
використовуватися у підготовці майбутніх лікарів. Впро-
вадження новітніх інформаційних тенологій, інтерактив-
них методів та форм навчання сприяє удосконаленню за-
своєння отриманих теоретичних знань та практичних на-
вичок, що в подальшому допоможе уникнути помилок в 
практичній діяльності медичного персоналу.

Згідно робочих навчальних програм студенти опа-
новують знання з основ доказової медицини, аналізують 
показники індивідуального та популяційного здоров’я на-
селення, вивчають економічні механізми управління охо-
роною здоров’я та інше. 

З метою покращення підготовки студентів до прак-
тичних занять на кафедрі соціальної медицини викорис-
товуються пакети навчально-методичних матеріалів, які 
включають в себе методичні вказівки для студентів, гра-
фологічні структури, основні терміни та визначення, а 
також тестові та ситуаційні завдання для проведення про-
міжного та підсумкового контролів. Окрім того, усі необ-
хідні матеріали розміщені на освітньому сервері кафедри 
соціальної медицини БДМУ.

Особливе місце серед різних новітніх методів нале-
жить вирішенню ситуаційних завдань, які допомагають 

студентам орієнтуватися в складних медичних ситуаціях 
та вибирати правильне рішення. 

Самостійній роботі студентів потрібно надавати не 
менш велике значення. Вона полягає у самостійному опра-
цюванні тем занять, підготовки реферативних доповідей. 
Це допомагає студентам детальніше розібратися  у деяких 
проблемах, розвиває творчі підходи щодо  їх вирішення,  
підвищує пізнавальний інтерес майбутніх лікарів до своєї 
професії. 

Новітні методи та форми навчання активізують ді-
яльність студентів  та викликають  у них інтерес до по-
становки проблемної ситуації, сприяють  пошуку нових 
наукових ідей у майбутньому.
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ONLINE wEBINARS: THE NEw EDUCATION TECHNIQUES AND METHODOLOGY, FACILITATING 

LEARNING bIOLOGICAL CHEMISTRY

K. V. Aleksandrova, D. A. Vasylyev
Zaporizhzhya State Medical University

This article provides a conceptualization of the webinar as a training strategy between lecturer and students using tools or 
technological resources available in the network. In addition, it describes it and analyzes the experience of organizing a webinar at 
Zaporizhzhya State Medical University as part of the training course of biological chemistry. We offer results of the review obtained 
through an online survey and showed the high potential of online training.

Key words: webinar, online, training, biological, chemistry.
В статті наведено приклад застосування вебінарів, як однієї з форм поліпшення комунікації між викладачем і студентами в 

стратегії вивчення дисципліни «Біологічна хімія». Наводиться досвід організації вебінарів на кафедрі біологічної хімії в Запо-
різькому державному медичному університеті. Отримані результати показали високий потенціал онлайн-навчання.

Introduction. Internet gives us the possibility, among 
other things, access to multiple contents on the most varied 
themes. In this context, online courses and webinars have 
become an unprecedented phenomenon.

Online training, e-learning or virtual education has been 
taking an important role in the last decade have expanded all 
areas and sectors of our society. They have emerged different 
types of digital teaching – learning processes that vary not 
only in its architecture and software technology, but also 
on the role and interaction between teachers and students 
configuring different models and formats e-learning. Today we 
talk about the LMS (Learning Management System) or virtual 
classrooms, the MOOCs (massive online courses and open), 
blended learning (blended or hybrid learning), uLearning 
(ubiquitous learning), between others [1].

One of the online training modalities that have emerged 
in recent years is the called webinar [1] that comes from 
the combination of the words "web" and "seminar". More 
precisely this word can be explained as a term used to describe 
a web-based seminar. Webinars are as conferences, but 
participants take part remotely through a computer. Typical 
webinars have an address where exposes the lecturer. You can 
use collaborative activities such as using text chat, polls and 
surveys, as well as question and answer sessions. 

A webinar is a hybrid event that shares and mixing different 
characteristics of other academic activities developed in the 
network. For example, it is similar to as MOOCs allows them to 
register and participate number very wide range of users, such 
participation can be credited, and many social interaction and 
discussion between them occurs.

In short, a webinar is scheduled, networking, thematic, 
temporal, instrumental event synchronous, organized to 
disseminate and discuss ideas, problems, solutions, approaches, 
etc. and, consequently, we can understand it as a training 
seminar developed online where combine asynchronous 
activities such as forums and emails with others in real time or 
such as videoconferencing and synchronous chat [2–6].

Main body. The experience of organizing a webinar 
presented in this article was conducted during second semester 
2016 at the department of biological chemistry at Zaporizhzhya 
State Medical University as part of the training activities of 
students of pharmaceutical faculty (correspondence course 
student).

The core content of the webinar revolved around the 
question: “Preparation to the licensed integrated exam KROK” 
and he was aimed for third-year students.

Webinar objectives were:

a) Implement a strategy online training among students, 
as is the webinar;

b) Open and generate intellectual debate beyond the 
participants itself, making room for others;

c) Assess the impact and opinion of the participants in the 
webinar.

After identifying the axis or content webinar discussion 
and planning program and speakers who participate in it, our 
team decided to use free resources so that the webinar had the 
lowest possible cost, and also outside accessible for everyone. 
Thus a specific website was created (http://webinar.zsmu.
zp.ua:5080/) for accessing to communications, forums and 
video conferences.

We analyze the possibility of using OpenMeetings 
application. One of the advantages that had OpenMeetings 
relative to other tools is that we provided in a very accessible 
and free, the possibility of a videoconferencing room up to 
hundred people simultaneously, and the ability to issue live 
fully what was happening in it. Note that this tool allows 
you to share what is happening on the screen of any of these 
participants, which can be displayed documents PDF, DOC, 
JPEG, movie clips, etc.

Videoconferences lasted one hour and a half. They would 
consist of a first half hour, which would be submitted to the 
participants, and exposure of the speaker, followed by an hour 
of debate that would respond to questions from viewers. This 
first experience in organizing the webinar by our department 
had high expectation and acceptance both within and outside 
our University.

As it noted above one of the central objectives of the webinar 
was to evaluate the impact and opinion of the participants in it. 
To collect the data a questionnaire was developed that it was 
answered by 10 questions. The main results of the evaluation 
questionnaire are presented organized in the following 
dimensions: organization, expectations, development, content 
and usefulness the webinar as a training strategy.

94 % of participants said that the announcement of the 
webinar was made in sufficient time; only 6% felt that this 
was convened at short notice. 91 % of participants obtained 
information call the webinar through research groups attached 
to OpenMeetings, the remaining 9 % met the information 
obtained through other media, books, website, networking 
social or other channels.

Conclusion. 
Furthermore, it is important that the department’s team 

development tasks coordination and streamlining of the speakers 
and participants clearly establishing roles, activities and timing 
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thereof, recalling personalized the proper completion of the 
same, and offering guidelines for use of resources technological 
or responding to problems raised by each user.
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THE POSSIBILITIES OF ORGANIC CHEMISTRY SELF-STUDY BY STUDENTS OF PHARMACY 
ExTERNAL FORM OF EDUCATION

L. M. Antypenko
Organic and Bioorganic Chemistry Department, Zaporizhzhya State Medical University

The most of the Organic Chemistry program for external 
Pharmacy students is focused on independent study. So, 
students are often left to choose their own courses in order 
to gain valuable experience. Graduates may build careers 
in academia or pursue advanced research positions in the 
private sector. Among the most popular career option usually 
is Pharmacist, but the Diploma allows to work as General, 
Research, Industrial, Production and Forensic chemist, as well 
as educator or Government regulator.

The intent of this paper was to surf the internet to form 
the list of the sites with free organic chemistry lessons, to 
be used as self-sustainable personal development in organic 
chemistry for students, teachers and chemists to enlarge their 
professionalism.

There are presented different courses: as introductory 
for students with limited background in chemistry, so more 
sophisticated chemical studies. Even sometimes, there is 
opportunity to receive a certificate signed by the instructor 
after successful graduation the lessons.

The information could be found at:
1. https://www.coursera.org/course/chem99
2. http://ocw.mit.edu/courses/chemistry/

3. http://study.com/articles/List_of_Free_Online_Organic_
Chemistry_Courses_Classes_and_Learning_Materials.html

4. http://www.openculture.com/chemistry-free-courses
5. http://academicearth.org/chemistry/
6. http://ocw.uci.edu/collections/open_chemistry.html
7. https://ps.uci.edu/content/openchemistry-lectures
8. http://www.learnerstv.com/Free-Chemistry-Video-

lectu res-ltv327-Page1.htm
9. http://www.skilledup.com/articles/learn-chemistry-online-

free
10. https://www.edx.org/course/subject/chemistry
11. https://itunes.apple.com/us/itunes-u/organic-chemistry-

video/id341651370?mt=10
12. https://alison.com/courses/Chemistry-1
13. https://legacy.saylor.org/chem201/Intro/
14. http://als.csuprojects.org/free_online_courses
Besides there is free chemistry books site:
http://www.freebookcentre.net/Chemistry/Organic-

Chemistry-Books.html
Moreover, one can find lots of other interesting and 

fascinating other information, when searching the above 
mentioned sites, during lifelong learning.

FORMATION OF PROPHYLACTIC THINkING IN STUDENTS OF THE MEDICAL FACULTY

E. Beletskaya, E. Antonova
State Establishment «Dnipropetrovsk medical Academy of Health ministry of Ukraine»

An integral part of the learning process of medical students 
and their comprehension of basics of medical skills lies in 
forming of hygienic thinking in dialectical understanding of 
the unity of the human body and the environment. This will 
contribute to the competence of future physicians for proper 
assessment of the impact of factors of natural and social 
environment on the health of each individual and population 
as a whole. Academician I.P. Pavlov wrote: «Only having 
known all the causes of diseases, modern medicine turns into 
medicine of the future, ie, hygiene more broadly». 

Basic knowledge of hygiene and human ecology helps 
clinicians to better navigate the issues of hygienic diagnostics 
which enables to set changes in the human condition in the 
preclinical (prepathological) level as well as adequately treat and 
develop recommendations for patients about points of regimen, 
nutrition, physical activity, healthy lifestyle. Besides, based on the 
basic knowledge of human hygiene and ecology, medical doctor 
will be able to competently participate in the dissemination of 
hygienical and ecological knowledge among the population to 
improve sanitary culture and health promotion.
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The necessity of forming of prophylactic thinking of 
clinicians was pointed out by F.F. Erismann – the founder of 
one of the first departments of hygiene, who formulated the 
basic principles of public hygiene and sanitary services: «Not 
every doctor, of course, can be a specialist in hygiene, but 
everyone, except the well-known positive stock of knowledge 
on the subject can and should assimilate the hygienic way of 
thinking».

At the department of general hygiene of Dnepropetrovsk 
Medical Academy students get basic knowledge in the field of 
hygienic science and practice of preventive medicine, which 
are necessary for the doctor of any specialty, and then study 
more deeply issues of particular relevance to a particular 
medical specialty.

For example, great importance is attached to the study of 
the composition of drinking water, soil, physical and chemical 
properties of atmospheric air and air of premises, their impact 
on the sanitary conditions of life and health of the population.

When studying of occupational hygiene emphasis is 
placed on the impact of harmful occupational factors on 
the health of workers and the need to develop a system of 
technical, hygienic and biomedical preventive measures in 
various enterprises.

While learning the nutritional hygiene the issues of nutrition, 
the values of individual food components in preventing almost 
all diseases, including cancer, cardiovascular diseases and 
others, as well as issues of toxicological and epidemiological 
safety of food safety are in the centre of attention.

To the particularly significant for future clinicians issues 
should be included the study of the nature and features of the 
labor conditions of doctors, occupational hazards accompanying 
them in daily production activity, and also teaching students 
the skills of hygienic examination of different departments of 
hospitals and evaluation of hospital conditions.

It is important that all sections of hygiene, including 
personal hygiene, during the process of teaching of the 
subject, are studied in the key vector of need and necessity for 
motivation of a healthy lifestyle of modern man.

To successfully mastering the basics of preventive 
medicine, students are provided with the national textbooks 
on hygiene and ecology, guidelines for practical training, 
a collection of lectures, in addition at a Web-page of the 
Department website of Academy is represented a scanned 
supplementary literature on the various sections of hygiene, 
educational tests for practical training and additional textbooks 
on the subjects.

For the further improving of the educational process 
Department includes a course of lectures about the latest 
achievements of hygienic science of domestic and foreign 
scholars, at the practical classes we widely use the introduction 
of new pedagogical approaches and techniques that motivate 
interest in learning, and engage students in collaborative 
scientific work within the framework of Student Scientific 
Society of the Department, their participation in public and 
international competitions and contests.
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COMPETENCY-BASED MEDICAL EDUCATION: IMPLEMENTATION AND DEVELOPMENT AT 
UNDERGRADUATE LEVEL 

O. M. Bieliaieva, Yu. V. Lysanets, I .V. Znamenska, O. O. Pisotska, I. G. Romanko
Higher State Educational Establishment of Ukraine «Ukrainian Medical Stomatological Academy», Poltava

Competency-based medical education (CBME) is the 
standard for teaching physicians that is rapidly moving from 
theory to practice throughout the world [1; 2; 3; 4; 8]. CBME 
is defined as “an approach to preparing physicians for practice 
that is fundamentally oriented to graduate outcome abilities 
and organized around competencies derived from an analysis 
of societal and patient needs” [2, p. 632]. In fact, CBME shifts 
the emphasis from time-based training and eventually promises 
“greater accountability, flexibility, and learner-centredness” 
[2, p. 633]. Implementing CBME in undergraduate programs 
will require changes at all levels of training. In order to 
achieve a sustainable CBME development in higher medical 
education of Ukraine, a careful analysis of existing models and 
frameworks is indispensable.

First of all, it is necessary to observe that the rationale for 
CBME is not new: its origins date back to the 1970s (works by 
G. Grant (1975); W. G. Spady (1977) and others). However, 
despite its wide adoption in the early 20th century, CBME 
was rejected by the opposing outcome-based education (OBE) 
which emphasized learner’s results, in contrast to the ways of 

their attaining. Within medicine, CBME was first proposed in 
1978 [7], but has been moved to the fore only recently [5]. 
Indeed, in recent years there has been a global movement 
towards the competency-based medical education. As a matter 
of fact, CBME as a “resurgent paradigm in professional 
training” has the potential “to transform contemporary medical 
education” [3, p. 639].

Competency is defined as “an observable ability of a 
health professional, integrating multiple components such 
as knowledge, skills, values and attitudes” [2, p. 635]. Since 
competencies are contextually dependent, they are variously 
prioritized in different countries. In the United States, for 
example, the Accreditation Council for Graduate Medical 
Education (ACGME) identified the following six competencies 
for the physicians of all specialties: Medical Knowledge, Patient 
care, Interpersonal and Communication skills, Professionalism, 
Practice-based learning and improvement, and System-based 
practice [6, p. 923]. In the United Kingdom, the General 
Medical Council defined the following competencies: (1) 
Doctor as a scholar and a scientist, (2) Doctor as a practitioner, 
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and (3) Doctor as a researcher [4, p. 647]. In our opinion, one 
of the best developed frameworks of CBME has been designed 
by the Royal College of Physicians and Surgeons of Canada 
(RCPSC). It comprises a wide network of the physician’s roles 
[3, p. 640-641]: 

• medical expert is the central competence which 
integrates knowledge in theoretical medicine, clinical skills, 
and professional attitudes;

• communicator’s competence involves the physician’s 
skills to form relationships, gather and share information with 
patients and their families;

• collaborator’s role implies the effective cooperation 
with other health care professionals in order to provide the 
high-quality patient care;

• manager – physician develops a vision of a high-quality 
health care system and takes responsibility for moving toward 
the achievement of that vision;

• health advocate – physicians work to improve health in 
patients, communities, and populations;

• scholar – physicians demonstrate a lifelong commitment 
to continuous learning and research;

• professional’s competence involves ethical practices and 
high personal standards of behaviour.

Thus, competency-based medical education is one of the 
primary targets for undergraduate programs in higher medical 
education of Ukraine. The comprehension of CBME, its benefits 
and challenges for Ukraine, as well as the optimal ways of its 
implementation are of particular importance. It is necessary to 
bear in mind that CBME programs in many ways differ from 
the traditional ones and therefore require careful restructuring 
of curricula, rearrangement of instructional methods and 
assessment techniques. Hence, it is essential to analyze and 
synthesize the key elements of CBME framework in different 
countries, with subsequent adoption and adjustment of the most 
relevant features in the higher medical education of Ukraine.
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USING OF THE VIRTUAL PATIENTS IN TRAINING OF PEDIATRICS

N. K. Bogutska
Higher State Educational Establishment of Ukraine «Bukovinian State Medical University»

The term «virtual patient» is used to describe interactive 
computer simulations in medical education. The using of the 
virtual patients in learning the Pediatrics coincided in time with 
the introduction of the university e-learning system – modular 
object-oriented dynamic learning environment «Moodle». 
New sites for online learning had been set up using this 
web application, that actualized the need for modernization 
of traditional teaching methods and the use of innovative 
educational technologies [1]. The aim of the study was the 
comparison of teaching Pediatrics using virtual patients on 
graduate and postgraduate stages.

Focus on emergency conditions of the study of Pediatrics, 
the need for closer interaction with the patients and their parents 
make it difficult to use the real patients in the learning process. 
Using of the modern models of virtual patients with interactive 
properties give the possibility to display simultaneously 
the different clinical situations, to carry out training in the 
framework of self-preparation for classes individually in 
comfortable pace with a choice of convenient time, to avoid 
the fear of mistakes and improve self-efficacy in learning. The 
using of the virtual patients allows students to try themselves 

on the role of professionals and develop clinical skills of the 
diagnostic and therapeutic decisions. Virtual patients can 
improve availability of training the medical students, bringing 
the learning to different variants of the real situation. Unlike 
real patients students may have access to simulated patients on-
demand, may repeat the training per need, examining various 
options and strategies. Virtual patients in the form of thematic 
presentations and interactive scenarios are designed to support 
training skills of clinical thinking. For training of Pediatrics 
at the undergraduate stage a demonstration of clinical cases 
was performed using virtual patients from ICATT library 
(IMCI Computerized Adaptation and Training Tool), selected 
cases of virtual patients of available databases (http://www.
virtualpatients.eu/) and patients designed by teachers during 
interactive lectures. The use of e-learning system “Moodle” 
allowed to place all necessary materials and enable interactive 
teaching methods in this environment. The teacher develops a 
lesson plan and directs the students’ activities in the achievement 
of the ultimate goals, in the course of interactive exercises 
consolidation of learned knowledge and the learning of new 
material are carried out. Methodological innovations associated 
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with the use of interactive teaching methods allow to change 
the role of the teacher, turning him into a mentor, colleague, 
initiator of independent creative work of students [2].

Thus, using of the virtual patients in the study of Pediatrics 
allows to bring the learning process to the real situation, to 
work out problem solving and decision making in practice, 
improve efficiency and productivity of training at graduate and 
postgraduate stages.
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FEATURES OF TEACHING OF SURGICAL DISCIPLINES TO ENGLISH-SPEAKING STUDENTS

I. A. Krivoruchko, A. A. Tonkoglas, S. N. Teslenko, N. A. Sykal, A. T. Goni, K. T. Goni
Kharkov National Medical University

Переход в европейскую систему образования поставили перед хирургическими кафедрами ряд важных вопросов, ответ 
на которые должен повысить самостоятельность, творческую инициативу и активность будущих врачей.Данные независимых 
экспертиз, по основным причинами врачебных ошибок, позволяют определить векторы работы со студентами, разработку тес-
тов по фундаментальным и клиническим дисциплинам. Преподавание англоязычным студентам на хирургических кафедрах 
требует особого внимания. Оптимальное количество студентов в англоязычной группе должно составлять 6-8 человек, а контр-
оль знаний наиболее эффективен при письменных ответах и письменных контрольных тестах.

Adoption in the European education system and have  a number of the important questions at the surgical chairs, which should raise 
independence, the creative initiative and activity of the future doctors.Data of independent expertinvestigations, on the cores the reasons 
of medical errors, allow to define vectors of work with students, working out of tests on fundamental and clinical disciplines.Teaching 
to English-speaking students on surgical chairs demands special attention. The optimum quantity of students in English-speaking group 
should make 6-8persons, and the control of knowledge is most effective at written answers and written control tests.

Перехід в європейську систему освіти поставив перед хірургічними кафедрами ряд важливих питань, відповідь на які має 
підвищити самостійність, творчу ініціативу і активність майбутніх лікарів. Дані незалежних експертиз, за   основними причи-
нами лікарських помилок, дозволяють визначити вектори роботи зі студентами, розробку тестів з фундаментальних і клініч-
них дисциплін. Викладання англомовним студентам на хірургічних кафедрах вимагає особливої   уваги. Оптимальна кількість 
студентів в англомовній групі має становити 6-8 чоловік, а контроль знань найбільш ефективний при письмових відповідях і 
письмових контрольних тестах.

Ключевые слова: хирургические дисциплины, английский язык, методическое пособие
Keywords: surgical disciplines, English language, tests, textbooks.
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Every year, at leading universities of our country, the 
number of students trained in English increases. It is an indicator 
of level of teaching structure of educational institution, ability 
of employees activity to participate in foreign conferences, to 
communicate with colleagues from other countries, to exchange 
experience that raises level and quality of teaching. Overtime, 
specificity of teaching in English demands new standard 
approach in teaching of the theory especially, in acquisition of 
practical skills by English-speaking students. The training of 
students of medical university by the most significant leading 
kinds of activity are the obligatory interconnected combination 
of educational and professional work.

By results of questioning and independent expert appraisals 
vocational training on the block of clinical disciplines is 
estimated by doctors with the experience of work 1–2 years as 
follows: good – 23 %; sufficient – 55 %; insufficient – 22 %. 

Principal causes of medical errors by results of independent 
expert appraisals are: 

–·Badly collected anamnesis – 23 %;
–·Lack of clinical inspection (survey, palpation, 

auscultation) – 20,3 %; 
–·Lack of treatment-and-prophylactic actions – 19 %;
–·Lack of laboratory-tool inspection – 14 %;
–·Lack in the form of reception conducting – 11,2 %; 
–·Errors in work capacity examination – 7,2 %. 
This data allows to define vector of work with students, 

to develop tests on fundamental and clinical disciplines, to 
provide during educational process effective study of test 

tasks "Krok 2" presented on a sitecenter of testing Ministry of 
Health of Ukraine and to use these tests in training of students 
of different courses. 

Our experience shows that teaching English-speaking 
students on fundamental surgical procedures demands 
special attention. It is impossible to receive practical skills 
of survey of the patient, to understand semiology of surgical 
diseases without dialogue with the patient and detailed 
gathering of the anamnesis. It is necessary for the teacher 
to work individually with each student on the bedside of 
the patient, to translate specific terms, to help with transfer 
and anamnesis gathering etc. It is impossible to forget that 
the level of knowledge of English language of students in 
one group can strongly vary depending on the country of 
residence and it demands an extra time and attention of the 
teacher for explanation of material. Experience shows that 
the optimum number of students in English-speaking group 
should comprise of 6–8 persons, and control of knowledge is 
most effective at written answers and written control tests. 
It gives the chance to demonstrate the student’s level of 
knowledge and resolve any questions.

Thus, it is not necessary to reduce quantitative and 
qualitative practical work at the patient’s bedside and to raise 
skills of definition of semiology of surgical diseases in practice. 
Also it is very important in studying sharp surgical pathology. 

To excel in surgical practice, the student should work with 
textbooks and absence of this considerably reduces quality of 
teaching.
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An important component of teaching are relations of 
students and the teacher,  respect of each other, dialogue, a 
pedagogical step, creation of a situation of success to diffident 
students, the account of interests and requirements of students 
and well-founded requirements should be considered in the 
course of training.

On surgical level, revision of the methodical literature, 
its correction and adaptation to English language with use 
of standard words and expressions accepted in the medical 
literature and practical public health services of the English-
speaking countries is necessary. All it requires is a qualitative 
level of a graduate-physician. Improvement of quality 
of preparation on separate studied disciplines consists of 
perfection in their maintenance and structure for development 
of the student and acquisition of the integral relation to each 
discipline. Transition to active forms will allow to prepare 

the surgeon who will be quickly capable to adapt to changing 
conditions. 

Conclusion:
1. Within an academic year it is necessary to supervise 

regularly the organization on the level of high-grade study 
of test bank "Krok2" presented on the sitecenter of testing 
Мinistry of Health of Ukraine.

2. On fundamental level, it is necessary to define vector of 
work with students, working out of tests on fundamental and 
clinical disciplines and considering the expert data of the basic 
medical errors.

3. At work with English-speaking students it is necessary to 
define individual level of knowledge of English in students and 
to form optimum quantitative structure of educational group.

4. Teaching Level in groups depends on the presence of 
methodical literature and base textbooks for students.

STUDENT’S PORTFOLIO AS NECESSARY COMPONENT OF MODERN HIGHER MEDICAL EDUCATION 
IN UkRAINE TODAY

T. I. Iermolenko, E. V. Karnaukh
Kharkiv National Medical University

For constructive practical implementation of the law 
of Ukraine "Higher Education" to improve the educational 
process appropriate to apply the personality oriented 
technology training. The priorities of the state policy in 
the development of higher education is a personal focus, 
continuous improvement of quality of education, updating its 
content and form, the introduction of educational innovative 
technologies, integration of national education to European 
and world educational space. Among the most successful and 
modern visual technologies is to develop academic portfolio 
of student. This is a set of student’s work some problems, 
themes, disciplines or the entire course. The impact of the use 
of portfolios to some extent, is not so much the strength of 
deepening and assimilation of course content as real changes in 
the field of motivational and communicative particular student. 
Thus, students receive psychological and pedagogical direction 
to enhance and organizations of all parts of its educational, 

research and professional activities. Pedagogical skills of 
modern high school teacher is to emphasize active independent 
search Initiatives students while learning to master useful 
knowledge and skills even in excess of the curriculum of the 
studied disciplines. Educational and scientific achievements as 
winner’s diplomas and certificates of scientific conferences, 
congresses, symposia (published articles and abstracts, oral 
presentations, participate in discussions and exchange of 
experience programs) and and other measures specified in 
student’s portfolio. As a result of student learning portfolio 
elected strongest groups they are involved in-depth study. Also 
the best students continue postgraduate overseas training. These 
modern innovations in higher medical education and research 
significantly improves the quality of training and qualification 
characteristics of future doctors. These manifested highly 
competitive Ukrainian young doctors at European level of the 
quality of higher medical education in Ukraine today.
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