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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
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АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ СКЛАДАННЯ СТУДЕНТАМИ ГРОМАДЯНАМИ УКРАЇНИ СУБТЕСТУ З 

ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ ЛІЦЕНЗІЙНОГО ІСПИТУ  
“КРОК 1. СТОМАТОЛОГІЯ” 20.02.2018 РОКУ 

І. Є. Булах, Л. П. Войтенко, М. Р. Мруга 
Державна організація “Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів 

підготовки “Медицина” і “Фармація” при МОЗ України”

ANALYSIS OF THE RESULTS OF PASSING BY NATIVE UKRAINIAN STUDENTS THE SUBTEST FROM 
ENGLISH OF PROFESSIONAL ORIENTATION “KROK-1. DENTISTRY” FEBRUARY 20, 2018

I. Ye. Bulakh, L. P. Voitenko, M. R. Mruga
State organization “Center for Testing the Professional Competence of Specialists with  

Higher Education in the Areas of Training “Medicine” and “Pharmacy” at the Ministry of Health of Ukraine”

Мета роботи – аналіз результатів складання студентами громадянами України субтесту з іноземної мови професійного 
спрямування ліцензійного іспиту “Крок 1. Стоматологія”.

Основна частина. Проаналізовано результати складання студентами громадянами України, які навчаються за спеціаль-
ністю “Стоматологія”, галузі знань 22 “Охорона здоров’я”, субтесту з тестових завдань іноземною мовою професійного 
спрямування, яку вивчали студенти у закладі вищої освіти, з кожної дисципліни, що входить до змісту ліцензійного 
іспиту “Крок 1. Стоматологія”.

Висновок. Середній результат складання субтесту з іноземної мови професійного спрямування 36,6 % свідчить про 
низький, а в окремих закладах вищої освіти дуже низький, рівень володіння студентами громадянами України іноземною 
мовою професійного спрямування.  

Ключові слова: “Крок 1. Стоматологія”; субтест; іноземна мова професійного спрямування.

The aim of the work – to analyze the results of passing by native Ukrainian students the subtest from English of professional 
orientation “Krok-1. Dentistry”. 

The main body. It was analyzed the results of passing the exam from each discipline of “Krok-1. Dentistry”(English of 
professional orientation) by students of specialty “Dentistry”, Field of Study 22 “Health Care”. All students studied English at 
a higher education institution.

Conclusion. The average score of successful passing exam of English of professional orientation was 36.6 %. It testifies low 
level, and in some higher educational institutions – very low level, of English proficiency by native Ukrainian students, who 
study in Ukrainian.  

Key words: “Krok-1. Dentistry”, subtest, foreign language of professional orientation.

Вступ. Відповідно до Листа МОЗ України від 
29.06.2017 року № 08.1-30/17662 “Про визначення рівня 
компетентності з іноземної мови професійного спряму-
вання у студентів, громадян України, які навчаються за 
спеціальностями “Медицина”, “Стоматологія”, “Фарма-
ція” галузі знань 22 “Охорона здоров’я” [1], 20.02.2018 
року до ліцензійного іспиту “Крок 1. Стоматологія” для 
студентів- громадян України було включено субтест з тес-
тових завдань іноземною мовою професійного спряму-
вання, яку вивчав студент у закладі вищої освіти (ЗВО), 
з кожної дисципліни, що входить до змісту цього іспиту 
(далі – субтест). 

Мета роботи – аналіз результатів складання студен-
тами громадянами України субтесту з іноземної мови 
професійного спрямування ліцензійного іспиту “Крок 1. 
Стоматологія”.

Основна частина. Екзаменаційний тест ліцензійно-
го іспиту “Крок 1. Стоматологія” включав основний тест 
і субтест. Зауважимо, що, відповідно до вказаного вище 
листа, результати ліцензійного іспиту розраховувалися 
окремо – як за основним тестом, так і за субтестом. Ре-
зультатом складання іспиту вважається результат складан-
ня лише основ ного тесту.

Контингент студентів, які складали субтест 
20 лютого 2018 року Центром тестування при МОЗ 

України було проведено ліцензійний іспит “Крок 1. Сто-
матологія”, в якому взяли участь 1856 студентів, з яких 
103 бюджетної та 1753 контракт ної форм навчання. 

Іспит складали студенти із 20 ЗВО. З них 12 ЗВО МОЗ 
України, 2 ЗВО МОН України та 6 приватних ЗВО (див. 
діаграму 1). 

Діаграма 1. Заклади вищої освіти, що брали участь у тестуванні.



4

Кількість студентів, які складали іспит, коливалася від 
7 студентів (ЛугДМУ) до 313 (УМСА). Кількість студен-

тів, які складали іспит, у розрізі форми навчання (бюджет, 
контракт) представлено на діаграмі 2. 

Діаграма 2. Кількість студентів ЗВО, які складали субтест у розрізі форми навчання. 

Примітка. БДМУ – Буковинський державний медичний університет; ВНМУ – Вінницький національний медичний 
універси тет імені М. І. Пирогова; ДМА – Дніпропетровська медична академія; ДМІТНМ – ТОВ “Дніпропетровський медичний 
інсти тут традиційної та нетрадиційної медицини”; ДНМУ – Донецький національний медичний університет; ЗДМУ – Запо-
різький державний медичний університет; ІФНМУ – Iвано-Франкiвський національний медичний університет; КМУ – ПВНЗ 
“Київський медичний університет”; ЛМІ – ТОВ “Львівський медичний інститут”; ЛНМУ – Львівський національний медич-
ний університет імені Данила Галицького; ЛугДМУ – Луганський державний медичний університет; МАЕМ – ПВНЗ “Між-
народна академія екології та медицини”; МГУ – Міжнародний гуманітарний університет; ОНМУ – Одеський національний 
медичний університет; КиМУ – ПВНЗ “Київський міжнародний університет”; СДУ – Сумський державний університет; ТДМУ 
– Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України; УжНУ 
– Ужгородський національний університет; УМСА – Українська медична стоматологічна академія; ХНМУ – Харківський на-
ціональний медичний університет.

Діаграма 3. Кількість студентів, які складали, склали та 
не склали іспит “Крок 1. Стоматологія”. 

Мови субтесту 
Субтест було сформовано трьома іноземними мова-

ми: англійською, німецькою та французькою1. Субтест 
складали 1797 (96,8 %) студентів англій ською мовою, 46 
(2,5 %) студентів французькою та 13 (0,7 %) студентів ні-
мецькою мовами. 

Аналіз результатів за основним тестом 
Результати складання ліцензійного іспиту “Крок 1.  

Стоматологія” за основним тестом представлено на діа-
грамі 3.

Порівняння результатів іспиту “Крок 1. Стоматологія” 
у 2017 та 2018 роках 

Складали іспит: 
у 2017 р. – 2272 студенти; 
у 2018 р. – 1856 студентів.
Національний показник іспиту: 
у 2017 р. – 63,7 %; 
у 2018 р. – 60,8 %. 
Кількість студентів, які не склали іспит: 
у 2017 р. – 34,6 % (785 студентів), з яких 9,3 % (10 сту-

дентів) бюджетної та 35,8 % (775 студентів) контрактної 
форм навчання; 

у 2018 р. – 42,7 % (794 студенти), з яких 7,8 % (8 сту-
дентів) бюджетної та 44,8 % (786 студентів) контрактної 
форм навчання.

Детальний аналіз результатів за основним тестом буде 
представлено в Аналітичній довідці за встановленою фор-
мою, яка публікується на сайті Центру тестування впро-
довж 30-ти днів після проведення іспиту.

1 Іноземна мова професійного спрямування, яку вивчав 
студент у ЗВО, вказувалася при реєстрації студентів на 
складання іспиту.
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Аналіз результатів за субтестом 
Структура субтесту 
Субтест сформовано з одного – чотирьох тестових за-

вдань іноземною мовою з кожної дисципліни, що входить 
до змісту іспиту. При цьому зміст екзаменаційного тесту 
включно із субтестом повністю відповідає затвердженій 
структурі змісту ліцензійного іспиту “Крок 1. Стоматоло-
гія”. 

До структури змісту іспиту “Крок 1. Стоматологія” у 
визначеному співвідношенні входять дев’ять дисциплін: 
нормальна анатомія, біологія, біохімія, гістологія, мікро-
біологія, нормальна фізіологія, патологічна анатомія, па-
тологічна фізіологія та фармакологія. З кожної перерахо-
ваної вище дисципліни залежно від її частки в іспиті сфор-
мовано субтест загальною кількістю 26 тестових завдань. 
Детальна інформація щодо кількості тестових зав дань ТЗ 
субтесту по кожній дисципліні представлена у таблиці 1.

Також зауважимо, що структура субтесту, як і осно-
вного тесту, відповідно до сучасних підходів щодо прак-
тики та вимог стандартизованого тестування, включала 
ТЗ, які вже використовувалися та мали відповідні психо-
метричні характеристики. Така група ТЗ називається якір-
ними (англ. anchor).  

Із 26 ТЗ субтесту 7 ТЗ є якірними; вони включалися у 
2017 році до екзаменаційних буклетів ліцензійного іспиту 
“Крок 1. Стоматологія”.  

Результати складання субтесту 
Аналіз результатів складання субтесту здійснено за 

такими показниками: 
– кількість студентів, які не склали субтест; 
– середній результат субтесту по ЗВО; 
– 10 % студентів, які показали найвищі результати по 

країні; 
– найвищі індивідуальні результати по країні.
Кількість студентів, які не склали субтест 
Кількість студентів, які складали, склали та не склали 

субтест, наведена на діаграмі 4. 
Таблиця 1. Структура субтесту 

Дисципліна Кількість 
ТЗ 

Кількість 
якірних  

ТЗ

Кількість 
ТЗ  

із банку
Біологія 2 – 2

Нормальна анатомія 4 1 3

Гістологія 3 1 2

Нормальна фізіологія 3 1 2

Біохімія 3 1 2

Патологічна фізіологія 3 1 2

Патологічна анатомія 3 1 2

Мікробіологія 2 – 2

Фармакологія 3 1 2

Всього 26 7 19
Діаграма 4. Кількість студентів ЗВО, які складали, 

склали та не склали субтест. 

Як видно з діаграми, із 1856 студентів, які складали іс-
пит, субтест не склали 1528 студентів, що становить 82 %. 

Діаграма 5. Кількість студентів ЗВО, які складали, склали та не склали субтест у розрізі іноземної мови  
професійного спрямування.

1 В середині діаграми наведено дані щодо кількості 
студентів, які складали субтест. 

На діаграмі 5 представлена інформація щодо резуль-
татів складання субтесту в розрізі мови навчання1. 

Середній результат субтесту по ЗВО 
На діаграмі 6 представлено дані щодо мінімального, 

максимального та середнього результатів по ЗВО. За ре-
зультатами тестування, середній показник складання суб-
тесту по країні становить 36,6 % і позначено на діаграмі 
пунктирною лінією. 

На діаграмі 7 наведено дані про відсоток студентів, 
які склали/не склали субтест, по ЗВО. 

10 % студентів, які показали найвищі результати 
по країні 

До категорії 10 % студентів, які показали найвищі 
результати по країні, увійшли 176 студентів. Можна виді-
лити 4 ЗВО, у яких до цієї категорії потрапила найбільша 
кількість студентів: 
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Діаграма 6. Мінімальний, максимальний та середній результатb складання субтесту по ЗВО. 

Українська медична стоматологічна академія – 24 осо-
би, що становить 13,6 % студентів цієї категорії;

Львівський національний медичний університет імені 
Данила  Галицького – 19 осіб, що становить 10,8 % студен-
тів цієї категорії;

Діаграма 7. Кількість студентів, які склали та не склали субтест, по ЗВО.

Запорізький державний медичний університет – 16 
осіб, що становить 9,1 % студентів цієї категорії;

Івано-Франківський національний медичний універси-
тет – 16 осіб, що становить 9,1 % студентів цієї категорії. 

Ця інформація представлена на діаграмі 8.
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пільський державний медичний університет, бюджетна 
форма навчання);

Антонюк Ангеліна Петрівна. Результат складання 
субтесту – 96,2 %, основного тесту – 83,6 % (Одеський 
національний медичний університет, бюджетна форма 
навчання);

Закорчменна Таміла Іванівна. Результат складання 
субтесту – 96,2 %, основного тесту – 79,5 % (Українська 
медична стоматологічна академія, контрактна форма на-
вчання);

Шершенецька Юлія Володимирівна. Результат скла-
дання субтесту – 96,2 %, основного тесту – 91,8 % (Укра-
їнська медична стоматологічна академія, бюджетна форма 
навчання);

Шевченко Дар’я Володимирівна. Результат складання 
субтесту – 96,2 %, основного тесту – 92,4 % (Українська 
медична стоматологічна академія, бюджетна форма на-
вчання);

Заходякіна Юлія Сергіївна. Результат складання 
субтесту – 96,2 %, основного тесту – 91,8 % (Дніпро-
петровська медична академія МОЗ України, контрактна 
форма навчання);

Мешков Борис Євгенійович. Результат складання субтес-
ту – 96,2 %, основного тесту – 87,1 % (Сумський державний 
університет, бюджетна форма навчання).

Всі перераховані студенти складали субтест англій-
ською мовою. 

Складність субтесту 
Середній індекс складності1 субтесту для віт чизняних 

студентів становить 0,4. Враховуючи значення цього по-
казника, можна констатувати, що тестові завдання для 
контингенту вітчизняних студентів кваліфікуються як се-
редньої складності.   

Складність субтесту проаналізуємо окремо для семи 
якірних ТЗ та дев’ятнадцяти ТЗ із банку. 

Складність якірних ТЗ субтесту 
Блок 7 якірних ТЗ субтесту був сформований шляхом 

перекладу на іноземну мову ТЗ, які включалися до екзаме-
наційних буклетів ліцензійного іспиту “Крок 1. Стомато-
логія” у 2017 році. 

Середній індекс складності якірних ТЗ субтесту у 
2018 році становить 0,45, що на 0,18 менше порівняно з 
цим показником у 2017 році (див. табл. 3). 

Разом з тим, середній індекс дискримінації2 якірно-
го блоку субтесту у 2018 році становить 0,52, що на 0,12 
більше порівняно з цим показником у минулому році. Та-
ким чином, блок якірних ТЗ субтесту у 2018 році має кра-
щу розподільну здатність. 

Діаграма 8. ЗВО, у яких до “категорії 10 % студентів, які 
показали найвищі результати”, потрапила  

найбільша кількість студентів.

Таблиця 2. 10 % студентів, які показали найвищі 
 результати складання субтесту

ЗВО Кількість студ. Відсоток у цій категорії
УМСА 24 13,6
ЛНМУ 19 10,8
ЗДМУ 16 9,1
ІФНМУ 16 9,1
ВНМУ 15 8,5
ДМА 15 8,5
ТДМУ 12 6,8
ХНМУ 12 6,8
БДМУ 11 6,3
СДУ 10 5,7
ОНМУ 7 4,0
КМУ 6 3,4
ДНМУ 4 2,3
УжНУ 3 1,7
МАЕМ 2 1,1
ЛМІ 2 1,1
ЛугДМУ 1 0,6
МГУ 1 0,6
Всього 176 100

1 Індекс складності встановлює, наскільки конкретне 
тесто ве завдання є складним для студентів, та відповідає 
відсотку студентів, які обрали правильну відповідь. Індекс 
складності може коливатися від “0” до “1,0”. Якщо індекс 
складності є великим (від 0,84 до 1,0), то тестове завдання 
надто легке; якщо малим (від 0,2 до 0,36) – надто складне.

Найвищі індивідуальні результати по країні
Найвищі індивідуальні результати складання субтес-

ту по країні показали такі студенти: 
Бондарчук Карина Ігорівна. Результат складан-

ня субтесту – 100 %, основного тесту – 87,7 %  
(Вінницький національний медичний універ ситет іме-
ні М. І. Пирогова, контрактна форма на вчання); 

Даниленко Лілія Павлівна. Результат складання  
суб тесту – 96,2 %, основного тесту – 84,8 % (Львів ський на-
ціональний медичний університет імені Данила Галицького, 
контрактна форма навчання);

Якимчук Михайло Миколайович. Результат складан-
ня субтесту – 96,2 %, основного тесту – 87,7 % (Терно-

2 Індекс дискримінації (розподільна здатність тестового 
зав дання) встановлює, наскільки конкретне тестове завдання 
доб ре розподіляє сильних (група “Hi”) та слабих (група 
“Lo”) студентів. Індекс дискримінації може коливатись 
від “-1” до “+1”. Якщо індекс дискримінації позитивний 
великий, то дане тестове завдання добре розділяє сильних 
та слабких студентів. Якщо він близький до “0”, то дане 
тестове завдання не розділяє студентів зовсім. 

У таблиці 2 наведена повна інформація щодо категорії 
10 % студентів, які показали найвищі результати складан-
ня субтесту по країні. 
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Таблиця 4. Середній індекс складності та середній  
індекс дискримінації ТЗ субтесту з банку 

 для студентів громадян України та іноземних  
англомовних студентів

Контингент

Середній  
індекс  

складності
(Diff)

Середній  
індекс  

дискримінації
(DI)

Студенти громадяни 
України

0,34 0,37

Іноземні англомовні 
студенти

0,36 0,35

Складність кожного тестового завдання по дисцип-
лінах наведено на діаграмі 9. Як видно з діаграми:

– для п’яти якірних ТЗ індекс складності зменшився;
– для двох ТЗ індекс складності практично не змінив-

ся;
– для одного ТЗ індекс складності збільшився. 
Складність ТЗ субтесту з банку 
Блок 19 ТЗ субтесту з банку був включений до екзаме-

наційного буклета “Крок 1. Стоматологія” як для вітчизня-
них, так і для англомовних іноземних студентів. 

Діаграма 9. Складність якірних ТЗ субтесту.

Середній індекс складності цих ТЗ для вітчизняних 
студентів суттєво не відрізняється від аналогічного показ-
ника для англомовних іноземних студентів (див. табл. 4). 

Складність кожного тестового завдання по дисцип-
лінах для вітчизняних та англомовних іноземних студен-
тів наведено на діаграмі 10. 

Висновки. 1. Середній результат складання субтесту 
з іноземної мови професійного спрямування 36,6 % свід-
чить про низький, а в окремих ЗВО дуже низький, рівень 
володіння іноземною мовою професійного спрямування.  

2. Найкращі результати за субтестом показали студен-
ти Дніпропетровської медичної академії та Запорізького 
державного медичного університету. 

3. Найгірші результати за субтестом показали студен-
ти ПВНЗ “Київський міжнародний університет” та ТОВ 
“Дніпропетровський медичний інститут традиційної та 
нетрадиційної медицини” – 100 % студентів не склали 
субтест. 

4. Практично однакові результати складання за спіль-
ним блоком ТЗ для вітчизняних та англомовних іноземних 
студентів свідчить також про неналежний рівень підготов-
ки англомовних іноземних студентів з дисциплін, які вхо-
дять до іспиту “Крок 1. Стоматологія”. 

Номер ТЗ у субтесті 
нульового варіанта буклета

Таблиця 3. Середній індекс складності та середній 
 індекс дискримінації якірних тестових завдань 

 у 2018–2017 роках

Роки
Середній індекс 

складності
(Diff)

Середній індекс 
дискримінації

(DI)
2018 0,45 0,52
2017 0,58 0,40

Суттєво не відрізняється і середній індекс дискримі-
нації для цих двох контингентів студентів.
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Діаграма 10. Складність ТЗ субтесту з банку. 

Номер ТЗ у субтесті 
нульового варіанта  
буклета

Список літератури
1. Про визначення рівня компетентності з іноземної 

мови професійного спрямування у студентів, громадян 
України, які навчаються за спеціальностями “Медицина”, 
“Стоматологія””, “Фармація” галузі знань 22 “Охорона 
здоров’я” : Лист МОЗ України від 29.06.2017 року № 08.1-
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УДК 378.147:37.02
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ – ОБОВ’ЯЗКОВА ВИМОГА 

ПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

І.В. Мельник, М. О. Поліщук, Т. І. Фаріон
ДУ “Центральний методичний кабінет з вищої медичної освіти Міністерства охорони здоров’я України”

LEARNING AND TEACHING SUPPORT MATERIALS OF THE EDUCATIONAL PROCESS IS AN 
EXCLUSIVE REQUIREMENT FOR CONDUCTING LEARNING ACTIVITIES IN HIGHER EDUCATION 

INSTITUTIONS

І. V. Melnyk, M. O. Polishchuk, T. I. Farion
“Central Methodical Cabinet for Higher Medical Education of the Ministry of Health of Ukraine”

Мета роботи – провести аналіз інформації щодо забезпечення закладів вищої освіти Міністерства охорони здоров’я 
України навчально-методичними матеріалами з дисциплін “Іноземна мова” та “Іноземна мова (за професійним спряму-
ванням)” для належної організації підготовки студентів до складання іспиту з англійської мови за професійним спряму-
ванням як окремої компоненти ЄДКІ.

Основна частина. Удосконалення якості підготовки лікарів як обов’язкової складової реалізації реформи охорони 
здоров’я в Україні потребує послідовної роботи з покращення додипломної підготовки здобувачів ступеня вищої освіти 
“Магістр” за усіма спеціальностями галузі знань “Охорона здоров’я”. Натепер ще не завершена робота з розробки та за-
твердження стандартів вищої освіти для кожного рівня вищої освіти в межах кожної спеціальності з урахуванням пропо-
зицій галузевих державних органів, до сфери управління яких належать вищі навчальні заклади, та галузевих об’єднань 
організацій роботодавців на виконання статті 10 Закону України “Про вищу освіту”.

Висновок. Для удосконалення організації підготовки студентів до складання іспиту з англійської мови за професійним 
спрямуванням як окремої компоненти ЄДКІ необхідно розробити низку заходів для забезпечення формування у студен-
тів закладів вищої освіти МОЗ України, які не вивчають англійську мову як іноземну чи іноземну мову за професійним 
спрямуванням, компетентностей, необхідних для складання іспиту з англійської мови за професійним спрямуванням як 
окремої компоненти ЄДКІ, у тому числі шляхом вивчення курсів за вибором “Іноземна мова (друга): англійська” та “Іно-
земна мова за професійним спрямуванням (друга): англійська”, вжити заходів для збільшення кількості навчально-мето-
дичної літератури, виданої англійською мовою, та покращити матеріально-технічне оснащення кафедр іноземних мов.   

Ключові слова: навчальний процес; заклади вищої освіти; навчально-методичне забезпечення.

The aim of the work – to conduct an information analysis on the provision of higher education institutions of the Ministry 
of Health of Ukraine with the teaching materials on the disciplines “Foreign language” and “Foreign language (professionally 
oriented)” for the proper organization of students’ preparation for the professionally oriented English language examination as a 
separate component of the OCSE (The One Comprehensive State Exam).

The main body. Improving the quality of doctors training as an obligate part of implementing the health care reform in Ukraine 
requires consistent work in improving the pre-graduate training of graduates in Master degree in all specialties of the field of 
knowledge “Healthcare”. At the present time, the work on the development and approval of higher education standards for each 
level of higher education within each specialty has not yet been completed, taking into account the proposals of the industrial 
government bodies to which the higher education institutions belong, as well as industrial groups of employers’ organizations in 
pursuance of Article 10 Law of Ukraine “On Higher Education”.

Conclusions. To improve the organization of preparing students for the professionally oriented English language examination 
as a separate component of the OCSE, it is necessary to develop a series of measures to ensure the formation of students (who 
study in higher education establishments of the Ministry of Health of Ukraine, but do not study English as a foreign or foreign 
language according to the professional orientation), competencies required for the professionally oriented English language 
examination as a separate component of the OCSE, including optional courses studying “Foreign Language (Second): English” 
and “Professionally Oriented Foreign Language: English”, take measures to increase the number of teaching materials in English, 
and improve the material and technical equipment of the foreign language departments.

Key words: educational process; higher education establishments; teaching materials.

Вступ. Удосконалення якості підготовки лікарів 
як обов’язкової складової реалізації реформи охорони 
здоров’я в Україні потребує послідовної роботи з покра-
щення додипломної підготовки здобувачів ступеня вищої 
освіти “Магістр” за усіма спеціальностями галузі знань 
“Охорона здоров’я”.

У статті 75 Закону України “Основи законодавства 
України про охорону здоров’я” зазначено, що “навчальні 
плани та програми підготовки, перепідготовки та підви-

щення кваліфікації медичних і фармацевтичних працівни-
ків у встановленому порядку погоджуються з централь-
ним органом виконавчої влади, що забезпечує формуван-
ня державної політики у сфері охорони здоров’я” [1].

Відповідно до Закону України “Про вищу освіту” [2] 
діяльність закладів вищої освіти і наукових установ, що 
провадиться з метою підготовки здобувачів вищої освіти 
на певних її рівнях за певними спеціальностями, здійсню-
ється відповідно до вимог щодо провадження освітньої ді-
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яльності у сфері вищої освіти, визначених у Ліцензійних 
умовах провадження освітньої діяльності закладів освіти 
(Постанова Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 
року № 1187, далі – Ліцензійні умови) [3].

Міністерство освіти і науки України підготувало до 
затвердження нові Ліцензійні умови, в яких будуть ска-
совані завищені вимоги до обсягу навчально-методичних 
комплексів дисциплін. Разом з тим є базові речі, і в нових 
Ліцензійних умовах навчально-методичне забезпечення 
передбачає наявність усіх затверджених освітніх програм, 
навчальних планів, робочих програм, програм практичної 
підготовки тощо (анонсовано заступником міністра освіти 
і науки  Юрієм Рашкевичем 23.02.2018 року).

Окрім дотримання закладом вищої освіти Ліцензій-
них умов, одним  з основних критеріїв якості надання 
освітніх послуг у галузі знань “Охорона здоров’я” є не-
упереджена, фахова та стандартизована оцінка якості під-
готовки випускників.

З урахуванням статті 6 Закону України “Про вищу 
освіту”, якою визначена можливість здійснення атестації 
здобувачів ступеня магістра у формі єдиного державного 
кваліфікаційного іспиту (далі – ЄДКІ) за спеціальностями 
та у порядку, визначеними Кабінетом Міністрів України, 
Урядом прийнято Постанову від 28.03.2018 року “Про за-
твердження Порядку здійснення єдиного державного ква-
ліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти 
“Магістр” за спеціальностями галузі знань 22 “Охорона 
здоров’я” (далі – Постанова від 28.03.2018 року), в якій 
установлено, що атестація здобувачів ступеня вищої осві-
ти “Магістр” за спеціальностями галузі знань 22 “Охорона 
здоров’я” буде включати як окремий компонент ЄДКІ іс-
пит з англійської мови за професійним спрямуванням.

При цьому, згідно з пунктом 13 Постанови від 
28.03.2018 року, “при неуспішному складанні будь-якого 
з компонентів ЄДКІ, здобувач має право повторно скласти 
іспит не більше одного разу. Повторне складання іспиту 
допускається протягом одного року з дня проведення пер-
шого іспиту”.

Мета роботи – провести аналіз інформації щодо за-
безпечення закладів вищої освіти Міністерства охорони 
здоров’я України (далі – ЗВО МОЗ України) навчально-
методичними матеріалами з дисциплін “Іноземна мова” та 
“Іноземна мова (за професійним спрямуванням)” для на-
лежної організації підготовки студентів до складання іс-
питу з англійської мови за професійним спрямуванням як 
окремої компоненти ЄДКІ.

Основна частина. Відповідно до листа МОЗ України 
від 29.06.2017 року № 08.1-30/17662 “Про визначення рів-
ня компетентності з іноземної мови професійного спря-
мування у студентів, громадян України, які навчаються за 
спеціальностями “Медицина”, “Стоматологія””, “Фарма-
ція” галузі знань 22 “Охорона здоров’я”, до ліцензійного 
іспиту “Крок 1. Стоматологія” 20.02.2018 року для студен-
тів, громадян України, було включено субтест з тестових 
завдань іноземною мовою професійного спрямування, яку 
вивчав студент у ЗВО МОЗ України, з кожної дисципліни, 
що входить до змісту цього іспиту (далі – субтест). 

За інформацією, отриманою від ДО “Центр тестуван-
ня професійної компетентності фахівців з вищою освітою 
напрямів підготовки “Медицина” і “Фармація” при МОЗ 
України” (далі – Центр тестування МОЗ України), із 1856 
студентів, які склали іспит, субтест не склали 1528 студен-
тів, що становить 82 %.

Зважаючи на той факт, що загалом іспит “Крок 1. 
Стоматологія” у 2018 році не склали 42,7 % студентів, з 
яких лише 7,8 % (8 студентів) бюджетної форми навчання, 
можна зробити припущення про те, що суттєва причина 
такого “успіху” складання субтесту – у недостатньому 
рівні знань студентами іноземної мови (за професійним 
спрямуванням), зокрема навичок з фахового спілкування 
та знання термінології іноземною мовою з дев’яти дисци-
плін, які входять до іспиту “Крок 1. Стоматологія”.

Найбільша кількість студентів ЗВО МОЗ України, які 
не склали субтест: в Одеському національному медич-
ному університеті  (86,0 % із 93 студентів, які складали 
цей субтест); у ДВНЗ “Тернопільський державний медич-
ний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України” 
(86,0 % із 129 студентів); у ВДНЗ України “Українська ме-
дична стоматологічна академія” (85,3 % із 313 студентів); 
у ДВНЗ “Івано-Франківський національний медичний 
університет” (83,2 % із 131 студента). Найкращі успіхи 
продемонстрували студенти ДЗ “Дніпропетровська ме-
дична академія МОЗ України” (46,9 % із 49 студентів) та 
Запорізького державного медичного університету (45,9 % 
із 61 студента).  

За дорученням Державної установи “Центральний 
методичний кабінет з вищої медичної освіти МОЗ Укра-
їни” (далі – ЦМК, лист від 18.04.2018 року № 23-01-9/89) 
ЗВО МОЗ України надали інформацію про середній бал 
успішності студентів спеціальності “Стоматологія” за 
підсумками вивчення ними дисциплін “Іноземна мова” 
та “Іноземна мова (за професійним спрямуванням)”, які 
складали субтест з іноземної мови за професійним спря-
муванням у 2018 році.

Як свідчать отримані дані, практично у всіх ЗВО МОЗ 
України успішність з дисципліни “Іноземна мова (за про-
фесійним спрямуванням)” вища за успішність з дисциплі-
ни “Іноземна мова” (табл. 1), що може свідчити про біль-
шу зацікавленість студентів в опануванні навичок профе-
сійного спілкування іноземною мовою.

Чіткої залежності результатів складання субтесту іно-
земною мовою студентами того чи іншого закладу освіти 
від успішності з дисципліни “Іноземна мова (за професій-
ним спрямуванням)” не виявлено. Наприклад, середній 
бал із зазначеної дисципліни – 3,6 і у студентів ДЗ “Дні-
пропетровська медична академія МОЗ України”, 46,9 % з 
яких склали субтест, і у студентів Одеського національно-
го медичного університету та ДВНЗ “Тернопільський дер-
жавний медичний університет імені І. Я. Горбачевського 
МОЗ України”, з яких лише 14 % склали цей тест. Також 
можна додати, що, як зазначено у таблиці 2, отриманій 
від Центру тестування МОЗ України, найбільша кількість 
студентів, які показали найвищі результати по країні се-
ред студентів, як у ВДНЗ України “Українська медична 
стоматологічна академія” (24 студенти – 13,6 %), коли 
середній бал успішності з дисципліни “Іноземна мова (за 
професійним спрямуванням)” у цьому закладі – 3,47, так 
і у Львівському національному медичному університеті 
імені Данила Галицького (19 студентів – 10,8 %), в якому 
середній бал успішності з дисципліни “Іноземна мова (за 
професійним спрямуванням)” – 4,4, та Запорізькому дер-
жавному медичному університеті і ДВНЗ “Івано-Франків-
ський національний медичний університет” (16 студентів 
– 9,1 %), в яких середній бал успішності з дисципліни 
“Іноземна мова (за професійним спрямуванням)” – 4,05 та 
4,00 відповідно.
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Таблиця 1. Успішність студентів-стоматологів з дисциплін “Іноземна мова” та “Іноземна мова (за професійним спря-
муванням)” у ЗВО МОЗ України порівняно з відсотком студентів, які не склали субтест іноземною мовою, у 2018 році

№ за 
/п

Заклад ви-
щої освіти

Середній бал успішності студентів 
за підсумками вивчення дисципліни 

“Іноземна мова”

Середній бал успішності студентів 
за підсумками вивчення дисципліни 

“Іноземна мова 
(за професійним спрямуванням)”

Відсоток студен-
тів, які не склали 

субтест іноземною 
мовоюза 4-бальною 

шкалою
за 200-бальною 

шкалою
за 4-бальною 

шкалою
за 200-бальною 

шкалою
1. БДМУ 3,57 – 3,72 – 75,6
2. ВНМУ 3,19 137,64 3,32 142,43 81,0
3. ДМА 3,6 141 3,6 136 53,1
4. ДНМУ 3,8 150 3,5 145 75,0
5. ЗДМУ 4,01 160 4,05 162 54,1
6. ІФНМУ – 151,34 – 158,01 83,2
7. ЛНМУ 4,1 145,7 4,4 155,8 79,6
8. ЛДМУ 4,0 150,2 4,29 150,1 71,4
9. НМУ 3,24 – 3,36 –

10. ОНМУ 3,26 130,4 3,61 144,57 86,0
11. ТДМУ 3,0 – 3,6 – 86,0
12. УМСА 3,10 125 3,47 138 85,3
13. ХНМУ 3,28 142 3,40 146 82,4

Найвищий середній бал успішності з дисципліни 
“Іноземна мова (за професійним спрямуванням)” – у сту-
дентів Львівського національного медичного універси-
тету імені Данила Галицького (4,4), а відсоток студентів,                   
які не склали субтест, – 79,6 %, і тільки 4 студенти (2,3 %) 
увійшли до категорії “10 % студентів, які показали най-
вищі результати складання субтесту”. Серед 8 студентів, 
які продемонстрували найвищі індивідуальні результати 
складання субтесту по країні, і студентка Вінницького на-
ціонального медичного університету імені М. І. Пирогова 
К. І. Бондарчук (результат складання – 100%, середній бал 
успішності з дисципліни “Іноземна мова (за професійним 

спрямуванням)” у цьому навчальному закладі – 3,3, се-
редній відсоток студентів, які не склали субтест, – 81,0), 
і студент ДВНЗ “Тернопільський державний медичний 
університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України” 
М. М. Якимчук (результат складання – 96,2 %, середній 
бал успішності з дисципліни “Іноземна мова (за професій-
ним спрямуванням)” у цьому навчальному закладі – 3,6, 
середній відсоток студентів, які не склали субтест, – 86,0), 
і студентка Одеського національного медичного універси-
тету А. П. Антонюк (результат складання – 96,2 %, серед-
ній бал успішності з дисципліни “Іноземна мова (за про-
фесійним спрямуванням)” у цьому навчальному закладі 
– 3,6, середній відсоток студентів, які не склали субтест, 
– 86,0).

Можливо, більш чітка “залежність успіху” складання 
субтесту від оцінки, отриманої за підсумками вивчення 
іноземної мови за професійним спрямуванням, була б ви-
явлена під час проведення порівняння її у тих студентів, 
хто склав і не склав субтест.

Обговорюючи результати складання студентами, гро-
мадянами України, субтесту з іноземної мови професій-
ного спрямування ліцензійного іспиту “Крок 1. Стомато-
логія” 20.02.2018 року, необхідно врахувати те, що цей 
іспит складали студенти, які навчались за навчальним 
планом підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного 
рівня “Спеціаліст” кваліфікації “Лікар-стоматолог” за 
спеціальністю 7.110106 “Стоматологія”, затвердженим на-
казом МОЗ України від 08.07.2010 року № 541, із змінами, 
внесеними 24.03.2015 року,  для забезпечення реалізації у 
діяльності ЗВО МОЗ України вимог абзацу третього час-
тини другої статті 56 “Робочий час науково-педагогічних, 
наукових і педагогічних працівників” та частини сьомої 
розділу XV “Прикінцеві та перехідні положення” Закону 
України “Про вищу освіту”.

Наступного року відповідно до Постанови від 
28.03.2018 року іспит з англійської мови за професійним 
спрямуванням будуть складати здобувачі освітнього сту-
пеня “Магістр”. До 01.09.2019 року оцінюється рівень 

Таблиця 2. 10 % студентів, які показали найвищі  
результати складання субтесту

ЗВО Кількість студентів Відсоток у цій  
категорії

УМСА 24 13,6
ЛНМУ 19 10,8
ЗДМУ 16 9,1
ІФНМУ 16 9,1
ВНМУ 15 8,5
ДМА 15 8,5
ТДМУ 12 6,8
ХНМУ 12 6,8
БДМУ 11 6,3
СДУ 10 5,7
ОНМУ 7 4,0
КМУ 6 3,4
ДНМУ 4 2,3
УжНУ 3 1,7
МАЕМ 2 1,1
ЛМІ 2 1,1
ЛугДМУ 1 0,6
МГУ 1 0,6
Всього 176 100
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професійної компетентності з іноземної мови професій-
ного спрямування, яку вивчав студент у закладі вищої 
освіти.

Натепер час ще не завершена робота з розробки та 
затвердження стандартів вищої освіти для кожного рівня 
вищої освіти в межах кожної спеціальності з урахуванням 
пропозицій галузевих державних органів, до сфери управ-
ління яких належать вищі навчальні заклади, та галузевих 
об’єднань організацій роботодавців на виконання статті 
10 Закону України “Про вищу освіту”.

Студенти ЗВО МОЗ України навчаються за примір-
ними навчальними планами підготовки фахівців друго-
го (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 22 
“Охорона здоров’я” у вищих навчальних закладах МОЗ 
України за спеціальностями 222 “Медицина”, 221 “Сто-
матологія”, 226 “Фармація”, затвердженими МОЗ України 

26.07.2016 року, та за спеціальністю 225 “Медична психо-
логія”, затвердженому МОЗ України 01.06.2017 року, які 
розроблені робочими групами з підготовки пропозицій до 
стандартів вищої освіти за спеціальностями галузі знань 
“Охорона здоров’я, визначеними у наказі МОЗ України 
від 09.11.2015 року № 733 “Про утворення координаційної 
та робочих груп для формування переліку спеціалізацій та 
пропозицій до стандартів вищої освіти за спеціальностя-
ми галузі знань “Охорона здоров’я”. 

Здобувачі вищої освіти мають змогу, окрім норматив-
них дисциплін “Іноземна мова” та “Іноземна мова (за про-
фесійним спрямуванням)”, опановувати і курси за вибо-
ром “Іноземна мова (друга)” та “Іноземна мова (за профе-
сійним спрямуванням)” протягом 2–5 (4) років навчання 
для спеціальності “Медицина” та 2–4 років навчання – для 
спеціальності “Стоматологія” (табл. 3).

Таблиця 3. Обсяги навчальних годин на вивчення іноземної мови у навчальних планах підготовки фахівців другого 
(магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 22 “Охорона здоров’я”

Назва дисципліни Рік на-
вчання

Обсяги навчальних годин на вивчення дисциплін (курсів за вибором)
cпеціальність

222 “Медицина” 221 “Стоматологія” 226
“Фармація”

225 “Медична 
психологія” 228 “Педіатрія”

Іноземна мова 1 90 год,
50 ауд.

90 год,
50 ауд.

90 год,
50 ауд.

90 год,
50 ауд.

90 год,
50 ауд.

Іноземна мова
(за професійним 
спрямуванням)

1 – 90 год,
30 ауд.

– – –

2 180 год,
70 ауд.

- 90 год,
30 ауд.

90 год,
40 год.

180 год,
70 ауд.

Курси за вибором
Англійська мова 1 – – 90 год,

50 ауд.
– –

2 – – 120 год,
40 ауд.

– –

Іноземна мова  
(друга)

2 120 год,
20 ауд.

90 год,
30 ауд.

– – 120 год,
20 ауд.

3 90 год,
20 ауд.

90 год,
20 ауд.

– – 90 год,
20 ауд.

Іноземна мова
(за професійним 
спрямуванням)

3 90 год,
20 ауд.

90 год,
20 ауд.

– – 90 год,
20 ауд.

4 90 год,
20 ауд.

90 год,
20 ауд.

– – 90 год,
20 ауд.

5 90 год,
20 ауд.

- – – 90 год,
20 ауд.

Всього годин
750 год,
220 ауд.

540 год,
170 ауд.

390 год,
170 ауд.

180 год,
90 ауд.

750 год,
220 ауд.

Якщо порівнювати обсяги навчальних годин, перед-
бачені на вивчення іноземної мови у 2017/2018 навчаль-
ному році та у наступному 2018/2019 навчальному році, 
то необхідно зазначити, що у навчальному плані підго-
товки студентів-магістрів за спеціальністю “Стоматоло-
гія” загальна кількість годин – 540 (з них – 170 ауд.) дещо 
збільшилась, однак це збільшення відбулось за рахунок 
кількості навчальних годин на вивчення дисципліни “Іно-
земна мова (за професійним спрямуванням)” (90 год, з них 
30 ауд., порівняно із 60 год, з них 30 ауд. у навчальному 
плані 2015 року) та курсів за вибором, при зменшенні на-
вчального часу на вивчення дисципліни “Іноземна мова” 

(90 год, з них 50 ауд., та 180 год, з них 70 ауд. відповідно) 
(табл. 4).

Але успіхи студентів в опануванні дисципліни ви-
значаються не тільки кількістю навчальних годин, але й 
належною організацією навчального процесу, матеріаль-
но-технічного і навчально-методичного забезпечення за-
провадження інноваційних технологій навчання, фаховим 
рівнем викладачів та вмотивованістю студентів.

Так, відповідно до доручення ЦМК (лист від 
17.04.2018 року № 23-01-9/88), опорною кафедрою іно-
земних мов Національного фармацевтичного університету 
опрацьовано низку пропозицій щодо покращення викла-
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дання дисципліни, серед яких: “… використовувати під 
час викладання дисципліни «Іноземна мова» навчально-
методичні матеріали, які орієнтовані на останні досягнен-
ня у фармацевтичній галузі, та враховувати типові ситу-
ації, характерні для професійної комунікації майбутніх 
працівників фармацевтичного сектору; … запроваджувати 
у навчальний процес інноваційні технології навчання, зо-
крема: граматико-перекладну, аудіовізуальну, комуніка-
тивно-розвивальну, особистісно-орієнтовану, проектну, 
інтенсивну, інформаційну, ситуативного моделювання, 
ігрові й технології мовного портфоліо”.

Серед пропозицій, наданих опорною кафедрою Львів-
ського національного медичного університету імені Дани-
ла Галицького, зазначено потребу у виокремленні підго-
товки до субтесту з тестових завдань іноземною мовою 
професійного спрямування ліцензійного іспиту “Крок 1” 
та екзамену з англійської мови професійного спрямування 
як складової державного кваліфікаційного іспиту як окре-
ме завдання дисципліни; включенні підготовки до суб-
тесту з тестових завдань іноземною мовою професійного 
спрямування ліцензійного іспиту “Крок 1” до переліку 
конкретних цілей кожного практичного заняття “Само-
стійна робота студента”. 

Детальніше пропозиції опорних кафедр щодо вдоско-
налення викладання дисциплін “Іноземна мова” та “Інозем-
на мова (за професійним спрямуванням)”, а також “Інозем-
на мова за професійним спрямуванням (курс за вибором)” 
для забезпечення підготовки студентів до складання суб-
тесту з тестових завдань іноземною мовою професійного 
спрямування ліцензійного іспиту “Крок 1” та екзамену з 
англійської мови професійного спрямування як складової 
державного кваліфікаційного іспиту будуть обговорені на 
нараді проректорів, присвяченій зазначеній проблемі.

Запровадження іспиту з англійської мови за профе-
сійним спрямуванням як окремого компонента ЄДКІ, без-
умовно, додасть мотивації для вивчення зазначеної дис-
ципліни і студентам, і викладачам.

Для забезпечення вивчення дисципліни “Інозем-
на мова (за професійним спрямуванням)” здобувачами 

освітнього ступеня “Магістр” за спеціальностями галузі 
знань “Охорона здоров’я” фахівцями профільних опо-
рних кафедр підготовлені програми нового покоління, які 
містять розділ щодо компетентностей та результатів на-
вчання, формуванню яких сприяє дисципліна. Наприклад, 
у примірній програмі навчальної дисципліни “Іноземна 
мова за професійним спрямуванням” підготовки фахівців 
другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальнос-
ті 221 “Стоматологія”, розробленій опорною кафедрою 
латинської та іноземних мов Львівського національного 
медичного університету імені Данила Галицького (обго-
ворена на міжкафедральній нараді фахівців однопрофіль-
них кафедр 09.09.2016 року та погоджена МОЗ України 
05.10.2016 року), зазначено, що студент під час вивчення 
дисципліни “Іноземна мова (за професійним спрямуван-
ням)” має набути таких спеціальних компетентностей, як:

– здатність коректного використання структурно-лек-
сичних аспектів іноземної мови спеціальності у процесі 
навчання та професійної діяльності; 

– здатність організовувати практичну діяльність на 
основі знань про основні проблеми ротової порожнини 
іноземною мовою;

– здатність застосування іноземної мови під час про-
фесійної діяльності на робочому місці, в адміністративних 
закладах охорони здоров’я та університетських лікарнях в 
іншомовному середовищі;

– здатність проведення стоматологічної консультації 
в іншомовному середовищі, володіння іноземною мовою 
на варіативно-адаптивному рівні під час міжособистісної 
взаємодії у професійному середовищі;

– здатність ефективного використання іноземної мови 
під час оформлення історії хвороби пацієнта, встановлен-
ня діагнозу, призначення лікування, виписування рецепта, 
надання професійних консультацій щодо профілактики 
стоматологічних захворювань, належної гігієни ротової 
порожнини;

– здатність здійснення усного та письмового пере-
кладу науково-медичної літератури іноземною та рідною 
мовами;

Таблиця 4. Обсяги навчальних годин, передбачені на вивчення іноземної мови, у навчальних планах додипломної  
підготовки стоматологів 

Назва програми

За навчальним планом дру-
гого (магістерського) рівня 

вищої освіти

За навчальним планом підготовки студентів освітньо-квалі-
фікаційного рівня «Спеціаліст» 

cкорегований, 
2015 рік 2010 рік

курс всього годин ауд. курс всього годин ауд. курс всього годин ауд.
Іноземна мова 1 90 50 1 180 70 1 180 90
Іноземна мова (за профе-
сійним спрямуванням)

1 90 30 2 60 30 2 90 40

Іноземна мова (друга) 
(курс за вибором)

2 90 30 2 60 20 2 60 30

Іноземна мова (друга) 
(курс за вибором)

3 90 20 3 60 20 3 60 30

Іноземна мова за про-
фесійним спрямуванням 
(курс за вибором)

3 90 20 3 60 20 3 60 30

Іноземна мова за про-
фесійним спрямуванням 
(курс за вибором)

4 90 20 4 60 20 4 60 30

Всього 540 170 480 180 510 250
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– здатність проведення наукових досліджень, розумін-
ня оригінальної літератури іноземною мовою на стомато-
логічну тематику, інтерпретації змісту загальнонаукової 
літератури іноземною мовою;

– здатність використання засобів сучасних інформа-
ційних технологій під час спілкування іноземною мовою 
та передачі інформації; 

– здатність використовувати іноземну мову спеціаль-
ності на належному рівні; дотримання граматичних норм 
іноземної мови;

– здатність належної морально-етичної поведінки та 
професійної діяльності, дотримання громадянських прав 
та обов’язків, підвищення загальноосвітнього культурно-
го рівня. 

Опановуючи дисципліну “Іноземна мова”, студент ви-
вчає такі теми, як:

“Стоматологічні спеціальності”, “Стоматологічні 
інструменти”, “Анатомія голови”, “Ротова порожнина”, 
“Анатомія зуба”, “Типи зубів”, “Аномалії розвитку зубів”, 
“Стоматологічний анамнез”, “Огляд ротової порожнини”, 
“Стоматологічна анестезія”.

Дисципліна “Іноземна мова (за професійним спряму-
ванням)” передбачає   вивчення тем: “Карієс”, “Хвороби 
пульпи”, “Пломби”, “Коронки”, “Зубні протези”, “Лікуван-
ня каналів кореня зуба”, “Видалення зубів”, “Імпланти”.

З урахуванням розроблених опорними кафедрами 
примірних програм, профільні кафедри ЗВО МОЗ України 
розробили робочі програми.

Як свідчать дані, отримані на запит ЦМК від 
16.04.2018 року № 23-01-9/86, відсоток студентів ЗВО 
МОЗ України, які вивчають англійську мову, – в межах від 
54,5 % (2 курс  Національного фармацевтичного універси-
тету) до 100 % (на усіх факультетах Запорізького держав-
ного медичного університету). Додатково до вивчення іно-
земної мови як нормативної дисципліни на 1 курсі обрали 
курс за вибором “Іноземна мова” тільки студенти трьох 
навчальних закладів: 89,0 % студентів спеціальності “Сто-
матологія”, 34,0 % – спеціальності “Фармація” та 12,0 % 
– спеціальності “Медицина” у ДВНЗ “Івано-Франківський 
національний медичний університет» і 40,6 % студентів 1 
курсу спеціальності “Фармація”, 16,9 % – спеціальності 
“Медицина” та 19,0 % студентів 1 й 2 курсів відповідно 
спеціальності “Медицина” (табл. 5).

Таблиця 5.  Кількість (відсоток) студентів, які вивчають дисципліни «Іноземна мова», «Іноземна мова (за професійним 
спрямуванням)» та курс за вибором «Іноземна мова» (англійська) у ЗВО МОЗ України

ЗВО Спеціальність Курс
Іноземна мова

Іноземна мова
(за професійним 
спрямуванням)

Іноземна мова
(курс за вибором)

к-ть % к-ть % к-ть %
БДМУ Медицина 1 310 85,2 – – – –

2 – – 372 82,8 – –
Стоматологія 1 70 92,1 70 92,1 – –
Медична психологія 2 – – 9 100,0 – –
Фармація 1 47 82,5 – – – –

2 – – 69 84,2 – –
ВНМУ Медицина 1 659 95,1 – – – –

2 – – 704 94,0 – –
Педіатрія 1 62 100,0 – – – –
Стоматологія 1 109 97,2 109 97,2 – –
Медична психологія 1 10 100,0 – – – –

2 – – 8 100,0 – –
Фармація 1 31 86,1 – – – –

2 – – 53 98,2 – –
ДМА Медицина 1 369 95,0 – – – –

2 – – 402 96,0 – –
Стоматологія 1 72 95,0 72 95,0 – –
Фармація 1 12 92,0 – – – –

2 – – 26 100,0 – –
ДНМУ Медицина 1 324 100,0 – – – –

2 – – 564 98,3 – –
Стоматологія 1 20 100,0 – – – –

2 – – 52 100,0 – –
Фармація 1 14 100,0 – – – –

2 – – 60 100,0 – –
ЗДМУ Медицина 1 431 100,0 – – – –

2 – – 462 100,0 – –
Педіатрія 1 51 100,0 – – – –
Стоматологія 1 49 100,0 49 100,0 – –
Фармація 1 100 100,0 – – 11 11,0

2 – – 156 100,0 115 74,0
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Продовження табл. 5  

ЗВО Спеціальність Курс
Іноземна мова

Іноземна мова
(за професійним 
спрямуванням)

Іноземна мова
(курс за вибором)

к-ть % к-ть % к-ть %
ІФ
НМУ

Медицина 1 292 89,0 – – – –
2 – – 400 93,0 50 12,0

Педіатрія 1 39 83,0 – – – –
Стоматологія 1 93 89,0 106 100,0 93 89,0
Фармація 1 30 73,0 – – 14 34,0

2 33 85,0 – – – –
ЛНМУ Медицина 1 – – 585 95,5 55 16,9

2 – – 520 93,0 54 19,0
Педіатрія 1 32 91,4 – – – –
Стоматологія 1 – – 150 95,4 – –
Фармація 1 – – 65 94,2 28 40,6

2 – – 76 97,4 – –
ЛДМУ Медицина Педіатрія 1 70 100,0 – – – –

2 29 100,0 105 100,0 – –
Стоматологія 1 10 100,0 10 100,0 – –

НМУ Медицина 1 972 94,5 – – – –
2 – – 952 90,0 – –

Педіатрія 1 154 100,0 – – – –
Стоматологія 1 273 97,5 273 97,5 – –
Медична психологія 1 36 100,0 – – – –

2 – – 16 100,0 – –
Фармація 1 80 94,1 – – – –

2 – – 73 93,6 – –
НФаУ Фармація 1 556 99,3 – – – –

2 – – 305 54,5 – –
ОНМУ Медицина 1 427 94,9 – – – –

2 – – 609 96,0 – –
Стоматологія 1 61 93,9 61 93,9 – –
Фармація 1 53 91,4 – – – –

2 – – 53 81,5 – –
ТДМУ Медицина 1 352 98,6 – – – –

2 56 77,8 361 92,1 – –
Стоматологія 1 83 95,4 83 95,4 – –
Фармація 1 49 83,1 – – – –

2 – – 55 87,3 – –
УМСА Медицина 1 315 94,9 – – – –

2 – – 227 95,0 – –
Педіатрія 1 28 100,0 – – – –

2 – – 103 100,0 – –
Стоматологія 1 268 97,0 268 100,0 – –

ХНМУ Медицина 1 422 96,8 – – – –
2 – – 501 97,3 – –

Педіатрія 1 57 100,0 – – – –
Стоматологія 1 118 100,0 118 100,0 – –

У навчальних планах додипломної підготовки магі-
стрів вищезазначених спеціальностей передбачено і ви-
вчення курсів за вибором “Іноземна мова (друга)”. Однак, 
як свідчать дані, отримані від ЗВО МОЗ України, тільки 
по 3 студенти (0,7 %) у ДЗ “Дніпропетровська медична 
академія МОЗ України” та ДВНЗ “Івано-Франківський 
національний медичний університет” обрали курс за ви-
бором “Іноземна мова (друга), англійська” та 14 студентів 

(77,0 %) Львівського національного медичного універси-
тету імені Данила Галицького. Це все студенти другого 
курсу медичних факультетів.

Зрозуміло, що для належного забезпечення такого 
контингенту навчальною літературою у бібліотеках на-
вчальних закладів має бути достатня кількість підруч-
ників, посібників, словників тощо, виданих англійською 
мовою.
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Забезпечення усіх навчальних дисциплін підручника-
ми, навчальними посібниками, довідковою літературою 
тощо з розрахунку: один примірник на п’ятьох осіб фак-
тичного контингенту студентів (п. 6 додаткa 14 Ліцензій-
них умов) є необхідною умовою належного навчально-
методичного забезпечення викладання усіх дисциплін, у 
тому числі іноземної мови, та виконання навчальним за-
кладом Ліцензійних умов (додаток 6 до Ліцензійних умов).

Аналіз забезпечення студентів ЗВО МОЗ України на-
вчальними книгами, який щороку здійснює ЦМК за дани-
ми від навчальних закладів на початку навчального року 

(станом на 1 вересня), свідчить про те, що у 2017/2018 
навчальному році забезпечення навчальною книгою, ви-
даною протягом останніх 5 років, дисциплін “Іноземна 
мова” та “Іноземна мова (за професійним спрямуван-
ням)” потребує покращення (спеціальність “Медицина”: 
49 % підручниками та 14 % посібниками; спеціальність 
“Стоматологія”: 67 % підручниками та 14 % посібниками; 
спеціальність “Фармація”:  64  % підручниками та  30 % 
посібниками) (табл. 6). У всіх навчальних закладах у до-
статній кількості закуплено, переважно, або підручник, 
або посібник. 

Таблиця 6. Стан забезпечення підручниками і посібниками студентів  ЗВО МОЗ України з дисципліни “Іноземна мова 
(за професійним спрямуванням)” (% підручниками/посібниками)  

Назва дисципліни
(курсу) БД

М
У

В
Н

М
У

Д
Д

М
А

ЗД
М

У

ІФ Н
М

У

Л
Н

М
У

Н
М

У

О
Н

М
У

ТД
М

У

У
М

СА

Х
Н

М
У

Л
уг

.
Д

М
У

С
ер

.
п-

к

Спеціальність “Медицина”
Іноземна мова  
(за професійним 
спрямуванням)  
англійська

83/– 100/– 100/– 3/– 100/– 100/– 100/– –/100 –/41 –/27 49/14

Спеціальність “Стоматологія”
Іноземна мова
(за професійним 
спрямуванням)  
англійська

100/– 100/– 100/– 100/– 7/– 100/– 100/– 100/– –/100 100/– –/44 –/27 67/14

Спеціальність “Фармація”

Назва дисципліни
(курсу) БД

М
У
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Н
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У
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Д
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А
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М

У
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Іноземна мова 
(за професійним 
спрямуванням)  
англійська

100/– 100/– 100/– 100/100 100/– 100/– 100/– –/100 –/100 –/27 64/30

За інформацією, наданою бібліотеками ЗВО МОЗ 
України (станом на 01.09.2017), студенти мають змогу ви-
вчати дисципліну “Іноземна мова (за професійним спря-
муванням)” за такими навчальними книгами:

Підручники:
1. “Англійська мова для студентів-медиків” (Л. Я. Ав-

рахова, І. Ю. Паламаренко,  Т. В. Яхно, 2015), наявний: у 
БДМУ, ЗДМУ, ЛДМУ, ВНМУ, ІФНМУ.

2. “Англійська мова за професійним спрямуванням для 
студентів-медиків”    (О. С. Ісаєва, Л. Я. Аврахова, І. А. Про-
коп та інші, 2013), наявний: у ЛНМУ, ВНМУ, НМУ.

3. “Англійська мова за професійним спрямуванням. 
Стоматологія” (І. Г. Романко, І. М. Сологор, 2015), наяв-
ний: у ЛДМУ, ТДМУ, ДМА, УМСА.

4. “Англійська мова для фармацевтів” (Л. Я. Аврахова 
та інші, 2017), наявний: у ЗДМУ, ІФНМУ.

5. “Англійська мова для фармацевтів та клінічних 
фармацевтів” (Н. В. Кучумова, 2017), наявний: у ЛНМУ, 
ІФНМУ.

6. “Підручник з англійської мови для студентів фарма-
цевтичних факультетів” (Н. І. Войткевич, Л. І. Запоточна, 
О. М. Рак, 2016), наявний у БДМУ.

7. “English for Medical Students” (А. Г. Саблук, Л. В. Ле-
вандовський, 2015), наявний у ЛДМУ.

8. “Англійська мова за професійним спрямуванням” 
(Н. В. Косило, 2013), наявний в ІФНМУ.

Посібники:
1. “Англійська мова за професійним спрямуванням. 

Медицина” (І. А. Прокоп та інші, 2016, 2017), наявний у 
ТДМУ.

2. “Удосконалюємо професійне іншомовне спілкуван-
ня” (М. І. Бобак, Н. В. Рокіцька, 2014, 2016), наявний: у 
ХНМУ, ТДМУ.

3. “Англійська мова для студентів-фармацевтів” (Н. Р. 
Венгринович, 2014, 2016), наявний в ІФНМУ.

4. “Словник фармацевтичних термінів для студентів 
і фахівців” (І. В. Ніженковська та інші, 2015), наявний у 
ТДМУ.

5. “Українсько-латинсько-англійський медичний ен-
циклопедичний словник в 4 томах” (Л. І. Петрух, І. М. Го-
ловко, 2013), наявний: у ХНМУ, ЛДМУ.

6. “English in Proficiency» (L. A. Toryanyk, O. Krepak, 
2016), наявний у НФаУ.

7. “Глосарій кардіологічних термінів: англо-україн-
ський для студентів-перекладачів і медиків” (В. В. Михай-
ленко, С. І. Гречко, 2017), наявний у БДМУ.

8. “Міжнародна анатомічна термінологія» (В. Г. Чер-
касов та ін., 2010), наявний у ТДМУ.
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Необхідно зауважити, що динаміка забезпечення під-
ручниками і посібниками з усіх дисциплін студентів ме-
дичних факультетів  ЗВО МОЗ України протягом 2012–
2017 років свідчить про те, що цей показник у 2017/2018 
навчальному році становить: підручниками – 45 %, по-
сібниками – 22 %, і суттєво не змінився порівняно із 
2016/2017 навчальним роком (табл. 7). 

Таблиця 7. Динаміка забезпечення підручниками і 
посібниками студентів медичних факультетів  
ЗВО МОЗ України протягом 2012–2017 років  

(державна мова, термін використання – 5 років)

Рік проведення 
обрахунків

Забезпечення  
підручниками (%)

Забезпечення  
посібниками (%)

2012 37 39
2013 35 30
2014 34 18
  2015* 35 17
    2016** 42 21
    2017** 45 22

Примітки: * враховані навчально-методичні книги, які 
видані за дозволами вчених рад ЗВО МОЗ України та надій-
шли до фондів бібліотек з вересня 2014 року, з розрахунку: 
одна навчальна книга на трьох студентів, що одночасно ви-
вчають дану дисципліну (Ліцензійні умови надання освітніх 
послуг у сфері вищої освіти, затверджені наказом Міністер-
ства освіти і науки України від 24.12.2003 року № 847)

** враховані навчально-методичні книги, які видані за 
дозволами вчених рад ЗВО МОЗ України та надійшли до 
фондів бібліотек з вересня 2014 року, з розрахунку: одна на-
вчальна книга на п’ятьох студентів, що одночасно вивчають 
дану дисципліну (Ліцензійні умови провадження освітньої 
діяльності закладів освіти, затверджені постановою Кабінету 
Міністрів України від 30.12.2015 року № 1187). 

Як і минулих років, найменш забезпеченим підручни-
ками і посібниками є блок гуманітарних та соціально-еко-
номічних дисциплін (табл. 8).

З метою покращення забезпечення студентів оновле-
ною навчальною книгою ЗВО МОЗ України вживали за-
ходів для залучення коштів на видання та закупівлю на-
вчально-методичної літератури.

З дисципліни “Іноземна мова (за професійним спря-
муванням)” у 2017 році було видано ряд нових книг: 

1. “Англійська мова” (Н. В. Косило, І. Ф. Цебрук та 
ін.), ІФНМУ;

2. “Підручник з англійської мови для студентів фар-
мацевтичних факультетів” (друге видання, Н. І. Войтке-
вич, Л. І. Запоточна, О. М. Рак), БДМУ;

3. “Англійська мова для фармацевтів та клінічних 
фармацевтів” (Н. В. Кучумова), ЛНМУ;

4. “Англійська мова для студентів-cтоматологів” 
(Л. Я. Аврахова, І. Ю. Паламаренко, О. В. Голік), НМУ;

5. “Тлумачний словник термінів з медичної та біо-
логічної фізики” (В. Г. Кнігавко, О. В. Зайцева та інші), 
ХНМУ;

6. “Українсько-англійсько-російський словник ба-
зових фізичних термінів” (В. В. Пащенко, В. Г Гур’янов. 
та інші), НМУ;

7. “English reader for medical students” (Г. К. Волкова 
та ін.), ЗДМУ;

8. “English for Dentistry Students: Teacher`s Book” 
(Кучумова Н.В., Манюк Л.В.), ЛНМУ;

9. “English for Medical Students: Teacher`s Book” 
(Кучумова Н.В., Манюк Л.В.), ЛНМУ;

10. “Короткий українсько–англійський словник 
культурологічної термінології з курсу “Історія України та 
української культури” (Робак І.Ю., Альков В.А.), ХНМУ; 

11. “Короткий українсько–англійський та англійсько-
український словник історико-культурологічної терміно-
логії” (Робак І.Ю., Альков В.А.), ХНМУ;

12. “Англійська мова для аспірантів медичних спе-
ціальностей” (2 видання, Цебрук І.Ф., Венгринович Н.Р.), 
ІФНМУ;

13. “English for Dentists” (Аврахова Л.Я. та інші), 
НМУ.

Таблиця 8. Забезпечення підручниками та посібниками по блоках дисциплін (спеціальність «Медицина»)

2013 2014 2015 2016 2017
Гуманітарні та соціально-економічні дисципліни

Підручники, % 20 19 27 27 38
Посібники, % 30 23 14 9 16

Природничо-наукові дисципліни
Підручники, % 29 30 35 42 54
Посібники, % 24 16 15 22 24

Професійно-орієнтовані дисципліни
Підручники, % 39 36 36 43 44
Посібники, % 31 18 17 21 22

Необхідно зазначити, що значна частка навчальної 
літератури натепер видається у ЗВО МОЗ України неве-
ликими тиражами за рахунок авторських та спонсорських 
коштів, але адміністрації у навчальних закладах вишуку-
ють і бюджетні кошти на закупівлю та видання книг.

Як свідчать дані, отримані на запит ЦМК від ЗВО 
МОЗ України, найбільша кількість коштів на закупівлю 
навчальної літератури у 2017 році була спрямована: у Ві-
нницькому національному медичному університеті імені 
М. І. Пирогова (2 849 781,00 грн); ДЗ “Дніпропетров-

ська медична академія МОЗ України” (1 924 180,00 грн); 
Харківському національному медичному університеті 
(1 406 847,50 грн) (табл. 9).

Із розрахунку на 1 студента, як і минулого року, най-
більше коштів на закупівлю літератури українською мо-
вою залучено керівництвом ДВНЗ “Тернопільський дер-
жавний медичний університет імені І. Я. Горбачевського 
МОЗ України” (504,52 грн.), російською та іноземною мо-
вами – ДЗ “Дніпропетровська медична академія МОЗ Укра-
їни” (606,28 грн та 635, 42 грн відповідно) (табл. 10) [4]. 
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Найбільше коштів на видання навчальної літератури у 
2017 році витрачено, як і минулого року, у Національному 
фармацевтичному університеті (1 500 371,50 грн, однак з 
них іноземною мовою тільки 0,1 %) та ДВНЗ “Тернопіль-
ський державний медичний університет імені І. Я. Горба-
чевського МОЗ України” (1 377 596,59 грн, з них інозем-
ною мовою 17,0 %) (табл. 11).

Ураховуючи нагальну потребу в покращенні підготов-
ки студентів до складання у 2019 році  ліцензійного іспи-
ту “Крок 1”, який буде оцінювати як рівень професійної 
компетентності із фундаментальних дисциплін, так і з 
іноземної мови професійного спрямування, у таблиці 12 
наведено інформацію про кількість найменувань навчаль-
них книг, виданих англійською мовою, які були придбані у 
2017 році, з дисциплін, що входять до змісту ліцензійного 
іспиту “Крок 1”. 

Найбільша кількість ЗВО МОЗ України придбала на-
вчальної літератури з біологічної хімії (10), патологічної 
фізіології (9) та нормальної фізіології (7). При цьому най-
більшу кількість найменувань англомовних видань з дис-

Таблиця 9. Дані про кошти, спрямовані ЗВО МОЗ України на закупівлю навчальної літератури  
протягом 2013–2017 років (грн)

Назва ЗВО 2013 рік 2014 рік 2015 рік 2016 рік 2017 рік
БДМУ 215 127,40 439 438,50 640 930,00 639 680,15 880 342,52
ВНМУ 653 140,00 682 064,00 956 828,00 1 013 353,24 2 849 781,00
ДМА 755 970,00 824 200,00 1 215 540,00 1 571 250,00 1 924 180,00
ЗДМУ 426 890,00 293 600,00 2 692704,00 2 708 990,00 1 331 067,00
ІФНМУ 361 029,73 297 417,17 685 386, 13 1 036 591,04 1 014 088,87
ЛНМУ 351 555,00 458 550,00 539 476,27 907 932,00 986 090,00
НМУ не надано 331 260,00 738 375,00 72 500,00 669 572,84
НФУ 686 851,00 300 611,00 566 688,85 305 656,50 187 906,90
ОНМУ 198 500,00 392 327,00 140 077,00 821 439,00 811 329,29
ТДМУ 57 742,00 193 510,00 503 178,90 2 119 569,63 1 395 500,63
УМСА 343 189,00 479 520,00 278 170,00 582 379,00 964 830,00
ХНМУ 768 166,00 277 580,00 794 653,50 1 937 347,22 1 406 847,50
ЛДМУ 595 605,00

Таблиця 10. Кошти на закупівлю навчальної літератури (на одного студента) у 2013–2017 роках (грн)

ЗВО
Українською Російською Іноземною

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017
БДМУ 46,00 89,80 136,00 124,00 142,91 – – – 0,20 –- 55,00 83,60 52,00 80,00 181,61
ВНМУ 100,95 75,80 107,30 102,08 305,45 45,45 75,41 105,80 191,21 127,42 54,01 98,65 70,00 146,80 426,30
ДМА 159,00 168,28 162,56 210,78 247,50 169,16 149,38 524,59 703,86 606,28 70,98 86,31 298,50 370,95 635,42
ЗДМУ 71,50 39,40 90,52 129,63 131,00 171,40 86,90 280,64 396,00 188,96 54,66 58,60 1951,94 1329,4 207,82
ІФ 
НМУ

64,26 51,35 52,10 164,35 156,27 155,51 53,11 69,53 342,48 348,29 56,87 49,71 25,83 121,78 147,23

ЛНМУ 68,50 88,00 112,49 135,08 149,87 87,00 18,00 – – – 100,87 82,00 36,53 271,22 253,84
НМУ не на-

дано
12,66 31,97 1,30 27,96 не на-

дано
137,49 17,11 73,35 233,13 не на-

дано
120,48 18,09 8,86 129,67

НФУ 61,85 34,46 53.35 30,76 18,48 27,02 23,41 89,80 145,79 3,94 309,85 10,81 69,91 1,57 56,70
ОНМУ 45,10 58,00 4,40 137,00 121,00 – 110,00 147,00 75,00 43,00 – 20,00 – 6,00 46,00
ТДМУ 13,16 53,44 147,45 472,73 504,52 32,82 105,00 12,62 – – 18,70 19,48 16,09 405,82 150,42
УМСА 79,70 84,07 57,13 86,60 145,20 61,03 266,65 48,53 224,10 265,60 190,38 74,53 119,39 224,20 322,30
ХНМУ 143,64 29,39 121,53 146,36 243,90 70,05 72,78 153,91 204,48 148,82 98,47 38,59 54,67 416,19 101,90
ЛДМУ 715,48     

укр+р
715,5  
укр+р

171,19

циплін “Загальна лікарська підготовка”, що входять до 
ліцензійного іспиту “Крок 1”, з числа найменувань усіх 
придбаних англомовних видань закуплено у Запорізькому 
державному медичному університеті (16 із 100) та ДВНЗ 
“Івано-Франківський національний медичний універси-
тет” (7 із 53). 

Найбільша кількість найменувань англомовних книг, 
виданих у 2017 році (табл. 13), теж у Запорізькому дер-
жавному медичному університеті – 52, з них 6 – з дисци-
плін “Загальна лікарська підготовка” ліцензійного іспиту 
“Крок 1”) та ВДНЗ “Буковинський державний медичний 
університет” (19, з них 2 –з дисциплін ‘Загальна лікарська 
підготовка” ліцензійного іспиту “Крок 1”).

Всього у 2017 році було видано 20 найменувань на-
вчальних книг англійською мовою, із 6 дисциплін, що 
входять до змісту дисциплін “Крок 1. Загальна лікарська 
підготовка”, та однієї – що входить до дисциплін “Крок 
1. Фармація”, а також 82 найменування методичних реко-
мендацій, підготовлених англійською мовою.
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Таблиця 11. Дані про кошти, спрямовані ВНЗ МОЗ України на видання навчальної літератури у 2013–2017 роках

ЗВО

2013 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р.

Загальна
сума
(грн.)

Загальна
сума
(грн.)

Загальна
сума
(грн.)

Загальна
сума
(грн.)

Укр. 
мов.
(%)

Рос. 
мов.
(%)

Іноз. 
мов.
(%)

Загальна
сума
(грн.)

Укр. 
мов.
(%)

Рос. 
мов.
(%)

Іноз. 
мов.
(%)

БДМУ 25 000,00 22 775,00 12 790,00 27 910,00 64,2 - 35,8 32 500,00 91,0 - 9,0

ВНМУ 96 535,14 85 142,00 74 508,00 294 220,00 69,0 13,0 18,0 303 560,00 83,1 1,5 15,4

ДМА – – – – – – – – – – –

ЗДМУ 296 902,00 392 150,00 436 000,00 467 419,69 90,0 8,0 2,0 551 115,00 99,1 0,5 0,4

ІФНМУ 70 534,80 387 726,13 257 597,00 240 940,00 90,0 1,0 9,0 164 847,00 88,0 – 12,0

ЛНМУ 151 166,00 174 680,00 115 227,28 353 406,00 92,3 - 7,8 310 385,00 88,2 – 11,8

НМУ не надано 331 260,00 – 72 500,00 20,0 68,0 12,0 669 572,84 46,0 23,0 31,0

НФУ 579 021,00 202 222,00 772 213,00 1 181 429,0 62,2 31,5 6,3 1 500 371,50 55,1 44,8 0,1

ОНМУ 263 940,17 272 848,17 234 549,70 336 575,55 84,8 – 15,2 279 900,00 34,3 13,3 52,4

ТДМУ 434 003,00 519 697,29 1 214 063,1 1 135 947,23 90,4 – 9,6 1 377 596,59 83,0 – 17,0

УМСА 100 300,00 145 700,00 170 300,00 150 200,00 87,0 8,0 5,0 90 100,00 85,0 10,0 5,0

ХНМУ 91 197,00 56 458,30 45 866,40 124 771,75 24,8 70,0 5,3 100 828,55 70,9 13,8 15,3

ДНМУ 249 346,00 58 314,00

Таблиця 12. Придбана англомовна література у 2017 році (кількість найменувань навчальних книг)

Назва дисципліни
(Крок 1: ЗЛП) БД

М
У
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М
А
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М
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У
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М
У
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Ф

аУ

К
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ьк
іс

ть
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, 
як

і п
ри

дб
ал

и

Біологія 1 1 2
Норм. анатомія 1 3 2 2 1 5
Гістологія 1 1 3 1 4
Норм. фізіологія 1 1 1 3 1 2 2 7
Біологічна хімія 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 10
Патолог. фізіологія 1 1 1 1 1 1 1 2 1 9
Патолог. анатомія
Мікробіологія 1 1 2
Фармакологія 4 1 1 3
Придбано всього з  
дисциплін “Крок 1”

4 4 4 16 7 3 4 0 7 5 3 1

Придбано всього наймену-
вань англомовних книг

45 27 21 100 53 22 23 6 27 15 18 6

Це наступні підручники та посібники:
1. Нормальна  анатомія: 
“Анатомія людини” (Б. Я. Ремінецький та ін.) – ТДМУ.
2. Гістологія:
“Цитологія, ембріологія та загальна гістологія” 

(Р. О. Білий та інші), ЛНМУ; 
“Цитологія та загальна гістологія” м/п (Р. О. Білий), 

ЛНМУ; 
“Гістологія, цитологія та ембріологія” (М. О. Мель-

ник), НМУ; 
“Гістологія, цитологія та ембріологія. Практикум” 

(М. О. Мельник, Ю.Чайковський), НМУ; 
“Гістологія, цитологія та ембріологія. Словник” 

(М.  О. Мельник, В. Лавриненко, Ю. Чайковський), НМУ; 
“Цитологія та загальна гістологія” (В. І. Щепітько та 

ін.), УМСА;

“Гістологія, цитологія та ембріологія. Атлас” 
(О. Ю. Степаненко та інші), ХНМУ. 

3. Біологічна хімія:
Біологічна хімія» (К. В. Александрова та ін.), ЗДМУ; 
“Safety training features during biochemical investigations 

in chemical and biochemical laboratories” н/п (К. В. Алек-
сандрова та інші), ЗДМУ. 

4. Патологічна фізіологія:
“Патофізіологія” (за ред. М. В. Кришталя), УМСА; 
“Практикум з патофізіології” (В. О. Костенко та інші), 

УМСА. 
5. Мікробіологія:
“Microbiology, Immunology and Virology. Workbook” 

(О. О. Бліндер та ін.), БДМУ; 
“Microbiology, Immunology and Virology. Tutorials” 

(О. О. Бліндер та ін.), БДМУ; 
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Таблиця 13. Англомовна література, видана в 2017 році (кількість найменувань навчальних книг)

Назва дисципліни
(Крок 1) БД
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У
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вн
і 

кн
иг

и

Біологія
Норм. анатомія 1 1
Гістологія 2 3 1 1 4
Норм. фізіологія
Біологічна хімія 2 1
Патолог. фізіологія 2 1
Патолог. анатомія
Мікробіологія 2 3 1 3
Фармакологія 1 1
Аналітич. хімія
Органічна хімія
Фізична та кол. хімія 1 1
Фармацевтична ботаніка
Видано всього з дисци-
плін “Крок 1”

2 0 1 6 0 3 3 0 1 3 1 0

Видано всього наймену-
вань англомовних книг

19 4 12 52 9 12 12 6 9 11 11 4

Видано всього англомов-
них методичних рекомен-
дацій (вказівок)

0 5 0 3 18 14 4 0 10 0 28 0

“Microbiological (culture) studies in the laboratory diagnosis 
of infectious diseases” (О. М. Камишний та інші), ЗДМУ; 

“Microscopical (bacterioscopical) method ofresearch in the 
microbiological practice” (О. М. Камишний та інші), ЗДМУ; 

“Glossary of microbiology, virology and immunology” 
(О. М. Камишний та ін.), ЗДМУ; 

“Mcq in microbiology for the students of the specialist 
222, 221, 220” (O. P. Korniychuk), ЛНМУ. 

6. Фармакологія:
“Фармакологія. Робочий зошит” (В. І. Мамчур та ін.), 

ДМА. 

7. Фізична та колоїдна хімія:
“Фізична та колоїдна хімія» (М. О. Авраменко та 

інші), ЗДМУ. 
Значна частина рукописів, підготовлених авторськи-

ми колективами ЗВО МОЗ України запланована до видан-
ня у 2018 році (731, з них англомовних – 110). Найбільше 
навчальної літератури заплановано видати у 2018 році: у 
Запорізькому державному медичному університеті (116), 
Національному медичному університеті імені О. О. Бого-
мольця (100) та ДЗ «Луганський державний медичний уні-
верситет» (66) (табл. 14).

Таблиця 14. Оперативний план видання навчальних книг (друкованих) для студентів ЗВО МОЗ України у 2018 році

Назва ЗВО
План видання

(загальна кільк. найменуваль навч. книг) Кількість запланованих до видання підручників

всього англ. мовою загальна з них за бюджетні кошти
БДМУ 54 4 2
ВНМУ 61 11 4 1
ДМА 88 17 4 1
ЗДМУ 116 14 3
ІФНМУ 20 4 4 1
ЛНМУ 49 4 11 1
НМУ 100 22 24 3
НФаУ 52 6 9
ОНМУ 45 11 4 1
ТДМУ 22 1 9
УМСА 44 8 3
ХНМУ 14 4 7 4
ЛДМУ 66 4
Всього 731 110 84 12
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У навчальному процесі всіх ЗВО МОЗ України ак-
тивно використовуються електронні видання. Найбільша 
кількість електронних видань, які надійшли до фондів 
бібліотек ЗВО МОЗ України протягом 2013–2017 років 
(табл. 15): у Запорізькому державному медичному універ-
ситеті (3256, у тому числі іноземною мовою 647),  Хар-
ківському національному медичному університеті (828, 
у тому числі іноземною мовою 215) та ВДНЗ України 
“Українська медична стоматологічна академія” (630, у 

тому числі іноземною мовою 181). При цьому найбільша 
кількість електронних видань, авторами яких є фахівці 
навчального закладу, як і минулого року: у Запорізькому 
державному медичному університеті (3086); Харківсько-
му національному медичному університеті (818) та ДВНЗ 
“Тернопільський державний медичний університет імені 
І. Я. Горбачевського МОЗ України” (564). Найбільша кіль-
кість електронних видань, отриманих з вільних джерел, в 
Одеському національному медичному університеті (543). 

Таблиця 15. Кількість електронних видань, які надійшли до фондів бібліотек ВНЗ МОЗ України  
протягом 2013–2017 років (станом на 01.09.2017 року)

ЗВО
МОЗ

України

Кількість
найменувань 

електрон
них видань

З них:
з дозволами МОН, МОЗ 
України, вчених рад ВНЗ

(з вересня 2014 року)

кількість 
видань, ав-

торами яких 
є фахівці 

даного ЗВО

кількість 
видань, 
які на-

дійшли з 
дозволу 
авторів

кількість 
видань, 

які отри-
мано з 

вільних 
джерел

укр. рос.
інши-
ми мо-
вами

підручники посібники

БДМУ 15 2 15 15 14 1
ВНМУ 105 104 104 1 104 1
ДМА 87 74 13 66 66 21 86 1
ЗДМУ 3256 32 401 3086 3256 2334 275 647
ІФНМУ 190 61 129 67 66 57 162 12 16
ЛНМУ 13 1 3 4 3 10 4 0 9
НМУ 21 19 2 1 21 7 8 6
НФУ 408 36 134 408 408 247 97 64
ОНМУ 591 116 130 39 9 543 253 302 36
ТДМУ 579 579 564 15 352 118 109
УМСА 630 7 58 558 587 43 215 234 181
ХНМУ 828 7 39 818 828 270 343 215
ЛДМУ база електронних видань знаходиться на стадії розробки
Всього 6723 457 1490 5626 5363 690 4048 1390 1285

Слід нагадати, що з метою удосконалення підготов-
ки авторськими колективами у ЗВО електронних підруч-
ників та посібників були підготовлені методичні реко-
мендації “Підготовка електронних видань, дидактичних 
демонстраційних матеріалів, електронних навчальних 
посібників та підручників у вищих медичних навчальних 
закладах”, затверджені МОЗ України 17.09.2015 року та 
надіслані до ВНЗ МОЗ України для впровадження з лис-
том від 18.09.2015 року № 23-01-9/443 [5], а також мето-
дичні рекомендації “Підготовка електронних навчальних 
матеріалів (електронних підручників та навчальних посіб-
ників) до видання”, розроблені фахівцями Національної 
медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шу-
пика спільно з МОЗ України та ЦМК (лист МОЗ України 
від 27.10.2015 року № 08.01-47/34048) [6].

Разом з тим необхідно враховувати, що відповідно 
до примітки 3 до пункту 6 додатка 14 Ліцензійних умов 
використання навчальних матеріалів лише в електронній 
формі – тільки для вибіркових дисциплін.

Висновки. Удосконалення організації підготовки сту-
дентів до складання іспиту з англійської мови за профе-
сійним спрямуванням як окремої компоненти ЄДКІ перед-
бачає, зокрема:

1. Розробку заходів для забезпечення до 01.09.2019 
року формування у студентів ЗВО МОЗ України, які не ви-
вчають англійську мову як іноземну чи іноземну мову за 

професійним спрямуванням, компетентностей та резуль-
татів навчання, необхідних для складання іспиту з англій-
ської мови за професійним спрямуванням як окремої ком-
поненти ЄДКІ, у тому числі шляхом вивчення курсів за 
вибором “Іноземна мова (друга): англійська” та “Іноземна 
мова за професійним спрямуванням (друга): англійська”.

2. Опрацювання ряду роз’яснень щодо змісту завдань, 
зокрема при проведенні іспиту з англійської мови за про-
фесійним спрямуванням буде оцінюватись рівень профе-
сійної компетентності з англійської мови з урахуванням 
тем, які вивчав студент, опановуючи дисципліни “Англій-
ська мова» та “Англійська мова (за професійним спряму-
ванням)”, чи будуть сформовані англійською мовою суб-
тести з 9 дисциплін, включених до змісту інтегрованого 
іспиту “Крок 1”.

3. Вжиття заходів для збільшення кількості навчаль-
но-методичної літератури, виданої англійською мовою, у 
бібліотеках ЗВО МОЗ України з урахуванням збільшення 
контингенту студентів, оскільки англомовну літературу з 
усіх дисциплін будуть використовувати у навчанні як іно-
земні студенти, так і вітчизняні.

4. Покращення матеріально-технічного оснащення 
кафедр іноземних мов для забезпечення запровадження у 
навчальний процес інноваційних технологій навчання, зо-
крема, аудіовізуальної, ситуативного моделювання та ін.; 
сучасне оснащення лінгафонних кабінетів. 
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МЕДИЧНА ОСВІТА: ВІДПОВІДІ НА ВИКЛИКИ СУЧАСНОСТІ 

Н. О. Олексіна, О. П. Волосовець, Ю. С. П’ятницький
Міністерство охорони здоров’я України

MEDICAL EDUCATION: ANSWERS TO MODERN CHALLENGES

 N. O. Oleksina, O. P. Volosovets, Yu. S. Pyatnytskyi 
Ministry of Public Health of Ukraine

Мета роботи – обґрунтування важливості впровадження сучасних інноваційних педагогічних технологій, проблемно- 
орієнтованого навчання, використання світового досвіду як складових реформування вищої медичної освіти з метою 
досягнення високого рівня професійної компетентності лікарів та провізорів. 

Основна частина. Висвітлюються базові принципи забезпечення якості медичної освіти в Україні, наголошується на 
необхідності розвитку загальних критеріїв, єдиних освітніх стандартів і методологій щодо забезпечення якості підготовки 
лікарів, що є необхідною умовою для визнання їхньої кваліфікації у галузі та світі, можливості конвергенції систем під-
готовки, взаємо визнання освітніх рівнів та позиціонування лікаря  відповідно до його компетентності та професійних 
навичок. 

Висновок. Запровадження сучасних підходів у вищій медичній освіті  є нагальною вимогою часу, сприятиме конвер-
генції української вищої медичної освіти до європейських та американських освітніх систем, відповідатиме потребам 
галузі охорони здоров’я, що реформується, та, в кінцевому підсумку,  сприятиме покращанню якості медичної допомоги 
населенню.

Ключові слова: вища медична освіта; якість; модернізація.

The aim of the work – substantiation of the importance of introducing modern innovative pedagogical technologies, problem-
oriented training, use of world experience as components of the reform of higher medical education in order to achieve a high 
level of professional competence of doctors and pharmacists.

The main body. The basic principles of ensuring the quality of medical education in Ukraine are highlighted, it is emphasized 
on the need to develop common criteria, common educational standards and methodologies for ensuring the quality of doctors 
training, which is a necessary condition for recognition of their qualifications in speciality and in the world, the possibilities of 
convergence of training systems, mutual recognition of educational levels, and positioning the doctor according to his competence 
and professional skills.

Conclusion. The introduction of modern approaches to higher medical education is an urgent requirement of time, will promote 
the convergence of Ukrainian higher medical education to European and American educational systems, respond to the needs of 
the reformed healthcare sector and ultimately contribute to improving the quality of medical care for the population.

Key words: higher education; quality; modernization.

Час краще за нас обміркує і оцінить і  
наші переконання, і наші дії.  
І якщо ми вірно служили ідеї, яка вела нас  
до істини шляхом життя, науки і школи,  
то будемо сподіватися, що плин часу  
не забере її разом з нами.  

М. І. Пирогов

Вступ. Шлях до отримання гарантованої якісної ме-
дичної допомоги лежить у тому числі і через реформуван-
ня освіти лікарів та провізорів. Медична освіта є однією 
з найтриваліших у світі та має своє продовження у про-
фесійному житті кожного лікаря через його неперервний 
професійний розвиток. Саме тому в більшості країн світу 
професія лікаря належить до регульованих та контрольо-
ваних державою, зокрема у частині їх освіти. Її модерні-
зація має відбуватись на засадах сучасних стандартів та 
відповідно до вимог і потреб системи охорони здоров’я 
країни, що реформується. Кроками до її  модернізації, без-
умовно, стане впровадження сучасних інноваційних педа-
гогічних технологій, проблемно-орієнтованого навчання, 
використання світового досвіду, що формує професійні 
компетентності лікаря та провізора.

Мета роботи – обґрунтування важливості впрова-
дження сучасних інноваційних педагогічних технологій, 

проблемно-орієнтованого навчання, використання світо-
вого досвіду як складових реформування вищої медичної 
освіти з метою досягнення високого рівня професійної 
компетентності лікарів та провізорів. 

Основна частина. Медична освіта України у час 
глобального переходу до Суспільства знань перебуває у 
постійному процесі гармонізації зі  світовим простором 
вищої освіти. Цьому сприяють відповідні директиви ЄС 
та документи Всесвітньої організації охорони здоров’я, 
Всесвітньої федерації медичної освіти, якими визнача-
ються основні вимоги до тривалості, змісту та системи 
контролю якості підготовки медичних кадрів, яких із кож-
ним роком в Україні не вистачає усе більше. 

Тільки нині розрив між лікарськими посадами та фі-
зичними особами сягає майже 34 тисяч лікарів. Водночас 
зниження престижності медичних професій, приниження 
авторитету професорсько-викладацького складу стано-
вить загрозу щодо кількісного і якісного складу підго-
товлених медичних кадрів для роботи в Україні, де нині 
спостерігається значний відтік кваліфікованих медичних 
кадрів за кордон. 

Головним завданням системи медичної освіти була 
і залишається якість підготовки лікарів та провізорів на 
усіх етапах становлення спеціаліста.
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Якість медичної освіти в Україні, як і в ЄС, має базу-
ватись на чотирьох принципах забезпечення якості у Єв-
ропейському просторі вищої освіти (ESG):

– заклади вищої медичної освіти несуть первинну від-
повідальність за якість вищої медичної освіти, що нада-
ється, та періодично здійснюють самооцінку її надання із 
залученням студентства та громадськості; 

– забезпечення якості медичної освіти має відповідати 
системі вітчизняної вищої освіти, автономізації закладів 
вищої освіти, різноманітності освітніх програм і вибору 
освітніх траєкторій студентами і слухачами та має контр-
олюватися державними і недержавними організаціями 
(МОЗ України, МОН України, Центр тестування МОЗ 
України, Національне агентство з якості вищої освіти, не-
залежні агенції та організації, викла дацьке та студентське 
самоврядування);

–  забезпечення якості медичної освіти сприятиме роз-
витку культури належної якості;

– забезпечення якості медичної освіти враховуватиме 
потреби та професійні очікування майбутніх лікарів і про-
візорів, закладів охорони здоров’я  та суспільства в цілому.

Усе зазначене має відповідати загальній відповідаль-
ності та гуманістичній цінності медичної освіти; управ-
лінню нею, що базуватиметься на фактах та доказах, ви-
користанню найліпшої можливості щодо покращання та 
упровадження нових педагогічних технологій.

Необхідність розвитку загальних критеріїв, єдиних 
освітніх стандартів і методологій щодо забезпечення якості 
підготовки лікарів – це необхідна умова щодо визнання їх-
ньої кваліфікації у галузі та світі, можливість конвергенції 
систем підготовки, взаємовизнання освітніх рівнів та по-
зиціонування лікаря  відповідно до його компетентності та 
професійних навичок, що має контролюватись державою. 

У той же час ми є свідками неконтрольованого від-
криття у регіонах  медичних освітніх закладів та факуль-
тетів університетів, що отримують право на підготовку 
лікарів без університетських клінік, належної кількості 
відповідно оснащених клінічних баз та підготовленого ви-
кладацького складу, особливо у сфері клінічної медицини. 
У зв’язку із цим виникає небезпека недостатньої якості на-
дання освітніх послуг у галузі знань “Охорона здоров’я” 
та, відповідно, у подальшому якості надання медичної до-
помоги. 

Стати перепоною для зазначеного має низка заходів, 
вжитих МОЗ України при підтримці Кабінету Міністрів 
України останнім часом.

Затверджено Постанову Кабінету Міністрів Украї ни 
від 28 березня 2018 року “Про затвердження Порядку здій-
снення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для 
здобувачів освітнього ступеня магістра за спеціальностя-
ми галузі знань “Охорона здоров’я” [1], що запроваджує 
комплексний підхід до проведення єдиного державного 
кваліфікаційного іспиту для випускників медичних вишів, 
незалежно від форми власності та відомчого підпорядку-
вання, що буде складатися з ліцензійного інтегрованого 
іспиту “КРОК-2”; об’єктивного структурованого практич-
ного (клінічного) іспиту (OSCE); міжнародного іспиту з 
основ медицини та екзамену  з англійської мови професій-
ного спрямування. У кінцевому підсумку в оцінці якості 
підготовки майбутнього лікаря та провізора найважливі-
шою є саме стандартизована оцінка досягнень випускни-
ків як результату виконаного навчального навантаження 
та оволодіння необхідними компетентностями. 

Відповідно до рішення Уряду країни від 28 березня 
2018 року “Деякі питання проведення міжнародного мо-
ніторингового дослідження якості вищої медичної освіти 
у 2018 році” та з метою  міжнародного моніторингового 
дослідження у сфері підготовки лікарів в Україні  буде 
проведено міжнародний іспит з основ медицини, який на-
дасть експертам необхідні порівняльні дані та встановить 
відповідність якості освіти в Україні міжнародним рівням. 

Це дозволить оцінити рівень фундаментальної підго-
товки майбутніх лікарів, а після аналізу результатів – за-
пропонувати шляхи подальшої гармонізації з міжнародни-
ми стандартами та підвищення якості підготовки фахівців 
у галузі знань “Охорона здоров’я”. 

Звичайно це потребуватиме відповідного часу на під-
готовку  та відповідальності і значних зусиль від педаго-
гічних колективів та суб’єктів навчання щодо підготовки 
зазначеного єдиного державного кваліфікаційного іспиту 
для здобуття ступеня магістра у галузі знань “Охорона 
здоров’я”, що буде новим досвідом та етапом у розвитку 
української вищої медичної школи.

Окрім контролю якості підготовки фахівця при за-
кінченні додипломного етапу навчання, необхідно збіль-
шити контроль на вході, що обумовило запровадження з 
2018 року змін до Умов прийому до закладів вищої освіти 
у 2018 році через встановлення мінімального значення 
кількості балів не менше 150 з двох конкурсних предме-
тів для абітурієнтів, які будуть вступати до закладів вищої 
освіти за  спеціальностями “Лікувальна справа”, “Педіа-
трія”, “Стоматологія”, що дозволить суттєво покращити 
конкурсний відбір майбутніх лікарів.

Пріоритети підготовки за конкретними спеціаль-
ностями повинні визначатись потребами галузі охорони 
здоров’я. На цей час в Україні спостерігається зростання 
поширення серцево-судинної та онкологічної патології, 
інфекційних хвороб, травм та отруєнь. Вочевидь, така 
динаміка поширеності хвороб у населення свідчить про 
необхідність оперативної зміни навчальних планів та про-
грам підготовки, що нині медичні виші можуть здійснюва-
ти автономно та в ініціативному порядку. 

На додипломному етапі одним з основних зав дань на 
нинішньому етапі розвитку вважаємо затвердження під-
готовлених стандартів підготовки фахівців з вищою осві-
тою, які уже 2 роки розглядаються Міністерством освіти і 
науки України.

При підготовці сучасного пакета навчально-методич-
ної літератури, який відповідав би затвердженим стандар-
там вищої медичної освіти, доцільно враховувати між-
народні клінічні протоколи та настанови, які дозволено 
використовувати українським лікарям. Цікавим є досвід 
медичних вишів щодо використання у навчальному про-
цесі міжнародних керівництв для лікарів та підручників 
для студентів.

На післядипломному етапі потребує зміни положення 
про інтернатуру та якнайшвидшого прий няття положення 
про лікарську резидентуру, яка запропонує лікарям нову 
й більш тривалу модель спеціалізації за окремими лікар-
ськими високотехнологічними спеціальностями (хірургія 
серця та судин, торакальна хірургія, онкологія, кардіоло-
гія, хірургічна стоматологія).

Запровадження лікарської резидентури для системи 
післядипломної медичної освіти є необхідним у зв’язку з 
припиненням функціонування інституту клінічної орди-
натури.
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На виконання пункту 6 Розпорядження Кабінету Мі-
ністрів України від 03 квітня 2017 року № 275-р “Про за-
твердження середньострокового плану пріо ритетних дій 
Уряду до 2020 року та плану пріоритетних дій Уряду на 
2017 рік” [2] і з метою удос коналення підготовки, підви-
щення кваліфікації лікарів первинної ланки, зокрема дитя-
чих лікарів, Міністерство охорони здоров’я України дору-
чило закладам вищої освіти та закладам післядипломної 
освіти оновити навчальні програми спеціалізації, переда-
тестаційних циклів, курсів тематичного удос коналення, 
курсів інформації та стажування для лікарів-педіатрів, 
зокрема шляхом впровадження Міжнародної класифікації 
первинної медичної допомоги другого перегляду (ІСРС-
2) [3]. Зазначені програми післядипломної підготовки уже 
затверджені та впроваджені у навчальний процес.

Усе вищезазначене має відбуватись у контексті затвер-
дженої 28 березня  2018 року Постанови Кабінету Міні-
стрів України “Про затвердження Положення про систему 
безперервного професійного розвитку фахівців у сфері 
охорони здоров’я” [4], яка вперше за роки незалежності 
створює організаційні засади функціонування системи 
безперервного професійного розвитку лікарів. Як вказано 
у зазначеній постанові: “Безперервний професійний роз-
виток фахівців у сфері охорони здоров’я – це безперерв-
ний процес навчання та вдосконалення професійних ком-
петентностей фахівців після здобуття ними вищої освіти у 
сфері охорони здоров’я та післядипломної освіти в інтер-
натурі”. 

Це дозволить мотивувати лікарів покращувати стан-
дарти своєї професійної діяльності відповідно до потреб 
району, міста, регіону галузі, що триватиме упродовж 
усього періоду їх професійної діяльності. Принципи нової 
системи безперервного професійного розвитку дозволять 
забезпечити належ ний державний контроль за якістю під-
готовки, перепідготовки та самовдосконалення лікарів, 
що буде сприяти поліпшенню якості медичної допомоги.

Зазначене вимагає перебудови у діяльності закладів 
післядипломної освіти та факультетів післядипломної 
освіти у контексті переходу від системи передатестацій-
них циклів до інших, зокрема інтерактивних та дистанцій-
них  форм післядипломної освіти, що були б цікаві для 
лікарів та провізорів.

Безперервний професійний розвиток лікарів обумов-
лює проведення практично-орієнтованих занять у вигляді 
семінарів та майстер-класів, де викладач стає основним 
консультантом,  який не тільки проводить ознайомлення із 
практичними  навичками, але і вказує на перелік інформа-
ційних ресурсів та освітніх платформ, працюючи з якими, 
слухачі можуть підвищити свій рівень обізнаності з про-
блемою.

Важливим є впровадження проблемно-орієнтованих 
методик при підготовці лікарів на післядип ломному ета-
пі, що дозволить підвищити ефективність використання 
отриманих ними знань при їх практичному застосуванні 
та розвинути клінічну інтуїцію. 

Враховуючи процеси реформування галузі, автоно-
мізації закладів охорони здоров’я, впровадження міжна-
родних протоколів, забезпечення збереження пріоритету 
імунопрофілактики, назріла необхідність у забезпеченні 
безперервного професійного розвитку лікарів і провізо-
рів. Це завдання можна успішно вирішити шляхом про-
ведення низки регіональних науково-практичних семі-
нарів, використовуючи позитивний досвід  Національ-

ної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. 
Шупика та Національного медичного університету імені  
О. О. Богомольця щодо виїзного і дистанційного формату 
підготовки лікарів та провізорів.

Більшого значення у медичній освіті ніж раніше на-
буває “кейс-метод” як ефективний інструмент проблем-
но-ситуаційного навчання, коли розглядається реальна 
клінічна ситуація із вирішенням чисельних протиріч у 
диференційній діагностиці та лікуванні, зокрема при 
критичних станах. Слухачам треба всебічно аналізувати 
ситуацію, котра може бути і мінливою, розглядати різні 
альтернативи, вибирати оптимальний варіант із декількох, 
робити планування подальших дій тощо. 

Важливим при формуванні сучасних стандартів не-
перервної професійної підготовки лікарів є врахування 
традицій вітчизняної вищої медичної освіти та кращих 
міжнародних практик. 

Висновок. Запровадження сучасних підходів у вищій 
медичній освіті є нагальною вимогою часу, сприятиме 
конвергенції української вищої медичної освіти до євро-
пейських та американських освітніх систем, відповіда-
тиме потребам галузі охорони здоров’я, що реформується, 
та, у кінцевому підсумку,  сприятиме покращанню якості 
медичної допомоги населенню.
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THE PHILOSOPHY OF SIMULATION EDUCATION IN MEDICINE

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

Мета роботи – на основі досвіду роботи міжкафедрального навчально-тренінгового центру ДВНЗ “Тернопільський 
державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України” визначити роль симуляційного навчання в 
системі додипломної підготовки лікарів.

Основна частина. Сучасний етап перетворень диктує нові вимоги до лікарів, а відповідно, вимагає перетворень і вищої 
медичної школи. Незважаючи на бурхливий розвиток електроніки, компʼютерної техніки, лікар будь-якої спеціальності 
зобовʼязаний оволодіти всім арсеналом накопичених знань і умінь, які дозволять йому у тяжкій ситуації вибрати єдино 
правильний діагноз і провести адекватні лікувальні заходи. Допомогти в цьому йому повинна оптимальна програма осво-
єння необхідних професійних навичок, що спирається на широке впровадження сучасних тренажерних комплексів нового 
покоління, створення базових навчальних центрів і плавно перекидає місток від імітації в клініку до реального пацієнта.

В системі вищої медичної освіти симуляційне навчання суттєво долає прогалину між теоретичною підготовкою студента 
і набуттям клінічного досвіду. При цьому студенти мають можливість поетапно освоювати практичні вміння і реалізувати 
клінічні сценарії як віртуальні, так і під час роботи в команді з симульованими пацієнтами, що максимально забезпечує 
ефективність навчання і відтворює реальні умови роботи фахівця в майбутньому.

Важливе значення має кадрова забезпеченість навчально-тренінгового центру спеціально підготовленими виклада-
чами-координаторами напрямків підготовки студентів, що дозволяє проводити науковий пошук, експериментування в 
технологіях викладання з виходом на клінічні бази і теоретичні кафедри. Симуляційні технології в навчанні студентів 
формують клінічне мислення на високому і мотивованому рівні.

Висновки. Симуляційне навчання є однією із складових освітнього процесу та забезпечує досконалу практичну під-
готовку лікарів. Дебрифінг є визначальним чинником самоаналізу студентом виконаних ним видів робіт у симуляційному 
центрі й стимулює до поглиблення теоретичних знань та практичних вмінь.

Ключові слова: симуляційне навчання; стандартизований пацієнт; освітній процес; дебрифінг; практичні навички.

The aim of the work – to determine the role of simulation education in the system of undergraduate doctor training on the 
basis of experience of the interdepartmental education and training centre of I. Horbachevsky Ternopil State Medical University.

The main body. The modern stage of transformation puts new demands on doctors, and therefore requires the transformation 
of a higher medical institution. Despite the rapid development of electronics and computer technology, a doctor of any specialty is 
obliged to master the entire set of knowledge and skills that will allow him to choose the only correct diagnosis in a difficult case 
and perform adequate therapy measures. The optimal program of mastering the necessary professional skills should help him in 
this. This program is based on the widespread introduction of modern training complexes of a new generation, the development 
of basic training centers and it smoothly moves from imitation beyond the clinic to the real patient.

Simulation training significantly overcomes the gap between the theoretical training of a student and getting of their clinical 
experience in the system of higher medical education. At the same time, students have the opportunity to master practical skills 
gradually and implement clinical scenarios both virtual ones and while working in a team with simulation patients, which maxi-
mizes the effectiveness of training and reproduces the real working conditions of a specialist in the future.

An important role is played by a staff of education and training centre, i.e. by specially trained teacher-coordinators of different 
fields of education, as it allows to conduct research, experimentation in teaching technology with access to clinical and theoretical 
departments. Simulation technology develops clinical thinking at a high and motivated level in the training process of students.

Conclusions. Simulation-based training is one of the components of the educational process and provides a perfect practical 
training of doctors. Debriefing is a determining factor in the student’s introspection of their work in the simulation center and it 
stimulates the deepening of theoretical knowledge and practical skills.

Key words: simulation training; standardized patient; educational process; debriefing; practical skills.

Вступ. Процес реформування і модернізації охорони 
здоровʼя особливо загострив проблему професійної підго-
товки медичних працівників. Стало очевидним, що існую-
ча медична освіта недостатньо задовольняє умови роботи 
системи охорони здоровʼя, які постійно змінюються, по-
треби та очікування суспільства. 

Для створення гарантій якості медичної допомоги та 
підготовки фахівців в охороні здоровʼя були розробле-
ні Міжнародні стандарти в медичній освіті, які прийняті 

Всесвітньою організацією охорони здоровʼя та Всесвіт-
ньою медичною асоціацією (1). Ці стандарти формулюють 
такі вимоги до сучасних медичних навчальних програм:

– навчання має базуватися на принципах доказової 
медицини;

– необхідно навчати розуміння формування наукового 
знання і критичного мислення;

– методи навчання повинні ґрунтуватися на доказових 
принципах ефективного засвоєння знань;
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– активно використовувати інформаційні та комуніка-
ційні технології;

– інтенсивно навчати практичних навичок у реальних 
умовах.

У звʼязку з цим останнім часом відмічається зсув 
пріоритетів освітнього процесу від здобування знань до 
формування професійних компетенцій. Компетентнісний 
підхід у вищій освіті спрямований на формування про-
фесійних компетенцій як здатності студентів використо-
вувати засвоєні фундаментальні знання, вміння і навички 
для вирішення практичних і теоретичних завдань, що ви-
никають у їх професійній діяльності. Назріла необхідність 
перейти від навчання, яке інформує, до активних форм 
навчання, які моделюють і формують майбутню профе-
сійну діяльність. Активізація навчання дозволяє готувати 
фахівця, здатного швидко адаптуватися до мінливих ви-
робничо-економічних умов, бачити проблеми та напрямки 
галузі охорони здоровʼя, розробляти і професійно прийма-
ти оптимальні альтернативні рішення.

Останніми роками формується принципово нова кон-
цептуальна модель медичної освіти, де замість заклику 
“освіта на все життя” декларується новий підхід – “освіта 
через усе життя” (life-longeducation або life-longlearning). 
Медичну освіту вважають процесом безперервного на-
вчання, який починається з моменту вступу до медичного 
університету і закінчується після припинення медичної 
практики. У звʼязку з цим Кабінет Міністрів України 28 
березня 2018 року прийняв Постанову “Про затверджен-
ня Положення про систему безперервного професійного 
розвитку фахівців у сфері охорони здоров’я”, яка створює 
основні організаційні засади функціонування системи без-
перервного професійного розвитку фахівців у сфері охо-
рони здоров’я. Це безперервний процес навчання та вдо-
сконалення професійних компетентностей фахівців після 
здобуття ними вищої освіти у сфері охорони здоров’я. Він 
дозволить фахівцю підтримувати або покращувати стан-
дарти професійної діяльності відповідно до потреб сфери 
охорони здоров’я та триває впродовж усього періоду про-
фесійної діяльності.

Однією з головних проблем у вищій медичній осві-
ті є створення умов для оволодіння необхідним обсягом 
практичних навичок і умінь. За цих умов освоєння біль-
шості з них можливо лише в теоретичному форматі, що 
повʼязано як з ризиками ускладнень при виконанні пев-
них медичних маніпуляцій, так і з правовими та етични-
ми нормами. 

Особливо ускладнюється  ситуація у клінічній підго-
товці студента. З одного боку, існують все зростаючі вимо-
ги нових державних освітніх стандартів до професійних 
компетенцій випускників, а з іншого – поглиблюються 
загальновідомі проблеми клінічних кафедр щодо забезпе-
чення освітнього процесу тематичними хворими, недоско-
налим є контроль за якістю виконання кожним студентом 
обʼєктивного обстеження пацієнта.  

Сучасні тенденції медичної освіти пропонують ви-
користання симуляційної техніки для досягнення макси-
мально можливого ступеня реалізму при імітації різно-
манітних клінічних сценаріїв, а також відпрацювання 
технічних навичок окремих діагностичних та лікувальних 
маніпуляцій [2, 3].

У літературі останнім часом зʼявляються переконливі 
дані щодо ефективності використання симуляторів у про-
грамах навчання студентів [4, 5].

Проте освітні програми поки що не визначають роль 
і місце симуляційного навчання в освітньому процесі, не 
визначена методика і дидактика навчання.

У зв’язку з цим університети самостійно визначають 
роль і місце симуляційного питання у підготовці фахівців 
з вищою освітою за спеціальностями галузі знань “Охоро-
на здоров’я” [6].

Мета роботи – на основі досвіду роботи міжкафе-
дрального навчально-тренінгового центру ДВНЗ “Терно-
пільський державний медичний університет імені І. Я. 
Горбачевського МОЗ України” (ТДМУ) визначити роль 
симуляційного навчання в системі додипломної підготов-
ки лікарів.

Основна частина. Перший досвід роботи міжкафе-
дрального навчально-тренінгового центру ТДМУ, який 
розпочав свою роботу 1 вересня 2016 ро ку, показав до-
цільність інвестування коштів у втілення ідеї симуляцій-
ного навчання і отримав позитивні відгуки при анкетуван-
ні студентів. 

На площі близько 600 кв. м створені та оснащені ма-
некенами навчальні лабораторії, в яких студенти мають 
змогу відпрацьовувати практичні навички і роботу з си-
мульованими пацієнтами при вивченні хірургії, ортопедії 
та травматології, домедичної допомоги, анестезіології та 
реаніматології, екстреної та невідкладної медичної допо-
моги, акушерства та гінекології, педіатрії, терапії, офталь-
мології та оториноларингології. Крім цього, передбачено 
кабінети для дебрифінгу та віртуального навчання. 

За час діяльності центру викладачі і студенти наочно 
пересвідчились у тому, що відпрацювання практичних на-
вичок шляхом освоєння алгоритму кожної маніпуляції на 
основі використання навчальних тренажерів і муляжів, 
робота з симульованим пацієнтом, робота в команді з ви-
користанням сучасних манекенів, проведення дебрифінгів 
суттєво покращують рівень практичної підготовки. 

У залі медичних маніпуляцій проходять заняття з се-
стринської практики та догляду за хворими. Зал оснаще-
ний сучасним обладнанням та тренажерами для виконан-
ня основних типів ін’єкцій, постановки внутрішньовенно-
го катетера, пункції плевральної порожнини та основних 
заходів догляду за хворими. Студенти також мають змогу 
відпрацювати техніку внутрішньокісткової інфузії із за-
стосуванням внутрішньокісткових ін’єкторів BIG та EZ-
IO. У світовій практиці потреба внутрішньокісткового 
доступу виникає в 10 % пацієнтів у невідкладному стані. 
На практичних заняттях під контролем викладача студен-
ти відпрацьовують усі етапи проведення маніпуляцій – від 
підготовки рук медперсоналу та необхідного обладнання 
до техніки виконання процедури. Оснащення дає змогу 
реалістично симулювати проведення маніпуляції, відчути 
потрапляння голки у просвіт судини чи кістки. 

Для вивчення офтальмології створена окрема на-
вчальна кімната з сучасними офтальмоскопами та мане-
кеном, який симулює патологію очного дна. Кожен сту-
дент, після відповідного інструктажу викладача з  техні-
ки застосування офтальмоскопа і підготовки пацієнта до 
офтальмоскопії, має змогу проглянути понад 60 типів па-
тологічних змін очного дна, характерних для різноманіт-
них очних і соматичних патологій. Ці навички особливо 
актуальні в сучасних умовах, адже більшість випускників 
буде спрямована на забезпечення первинної ланки охоро-
ни здоров’я, де офтальмоскопія є обов’язковим елементом 
обстеження сімейним лікарем.   
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У терапевтичному залі проходять заняття з фізикаль-
ного обстеження хворих, при вивченні дисципліни “Про-
педевтика внутрішньої медицини”. Зал оснащений ма-
некеном з віртуальним фонендо скопом, який забезпечує 
вислуховування серцевих тонів та легеневих шумів при їх 
функціонуванні в нормі та патології. Аускультацію мож-
на проводити як індивідуально через фонендоскоп, так і 
всією групою через аудіосистему. Студенти багаторазово 
прослуховують різні патологічні звуки, які в клініці тра-
пляються нечасто, що значно збагачує їх практичний до-
свід, навчаються аналізувати прослухане і формувати  лі-
карський висновок.

При вивченні отоларингології студенти опановують 
техніку отоскопії в нормі і при патології. Спершу викладач 
проводить інструктаж з підготовки отоскопа до роботи, а 
далі особисто демонструє техніку отоскопії на здоровій 
людині. Після вивчення стану зовнішнього слухового про-
ходу і барабанної перетинки у здорового студентам пропо-
нують провести отоскопію на симуляторі, в якому запро-
грамовано 12 варіантів патологічних процесів барабанної 
перетинки. Огляд кожного варіанта супроводжується ко-
ментарем викладача про специфіку нозології, проводиться 
дискусія щодо тактики лікування. Важливо відмітити, що 
кожному студенту відведено достатньо часу, щоб оглянути 
всі варіанти порушень барабанної перетинки, виділити їх 
основні візуальні характеристики.

Вперше в Україні у міжкафедральному навчаль-
но-тренінговому центрі створено можливість навчання 
в on-line режимі з використанням програми віртуально-
го пацієнта “Body Interact-clinical reasoning education”. 
Це навчальна програма віртуальних клінічних сценаріїв, 
які дають можливість у реальному режимі часу відтвори-
ти певну клінічну ситуацію з усім необхідним сучасним 
набором обʼєктивних, лабораторно-інструментальних 
методів обстеження і провести лікування відповідно до 
найновіших протоколів європейських та американських 
медичних асоціацій. У програмі передбачено 11 клінічних 
сценаріїв з невідкладної медицини, які використовують 
для навчання студенти випуск ного курсу університету, а 
також лікарі-інтерни й лікарі-курсанти.

Для вивчення домедичної допомоги в екстремальних 
ситуаціях та екстреної і невідкладної медичної допомоги 
створено спеціальний зал екстреної медичної допомо-
ги на місці події. Заняття включають вивчення техніки 
первинного і вторинного обстеження постраждалого, 
виклику бригади екстреної медичної допомоги, пере-
ведення постраждалого у стабільне положення на боці, 
забезпечення температурного балансу. Важливе значен-
ня має опанування навичок забезпечення прохідності 
дихальних шляхів, проведення базових реанімаційних 
заходів немовляті, дитині та дорослому з використанням 
автоматичного дефібрилятора та надання домедичної до-
помоги при травмі.

Курс також передбачає опанування навичок домедич-
ної допомоги в тактичній ситуації. Цьому сприяє наяв-
ність індивідуальних аптечок, військової амуніції та осна-
щення санітара.  

У 2017 році введені в дію інтегровані тренажерний 
і дебрифінг-зали з напівпрозорю перегородкою, пультом 
управління симуляцією та відеофіксацією дій, що зна-
чно покращує відпрацювання роботи студентів у команді, 
сприяє виробленню в них навичок спілкування з постраж-
далим. Аналіз проведеної роботи під час дебрифінгу за-

безпечує вироблення в кожного студента індивідуальної 
програми самовдосконалення. 

Симуляційне навчання в педіатричній залі – важливий 
підготовчий етап для роботи з дітьми в клініці. Студенти 
на тренажерах засвоюють основні моменти по догляду за 
малюками, техніку антропо метрії, особливості клінічного 
обстеження в педіатрії. Тепер важко уявити вивчення про-
педевтики педіатрії, особливо синдромів патології дихан-
ня і серцево-судинної системи без попереднього навчання 
із симульованим пацієнтом. Тренажер для відпрацювання 
практичних навичок має високий рівень реалістичності. 
Він дозволяє імітувати аускультативну картину дихальної 
та серцево-судинної систем як у нормі, так і при патології, 
враховуючи фізіологічні особливості дітей різних вікових 
груп. Викладач програмує симулятор, обирає сценарій, 
моделюючи потрібну клінічну ситуацію різного рівня 
складності. 

Окремий напрямок роботи в педіатричному залі сто-
сується базових і кваліфікованих заходів реанімації, які 
відпрацьовуються шляхом кількаразових повторів маніпу-
ляції, практичних навичок чи сценаріїв на манекені, що 
неможливо біля хворої дитини в клініці. 

У залі екстреної травматології студенти відпрацьову-
ють техніку накладання скелетного витягу на різні кісткові 
сегменти. Лікарі-інтерни ортопеди-травматологи в режимі 
реального часу навчаються накладати стержневі апарати 
зовнішньої фіксації на довгі трубчасті кістки верхніх і ниж-
ніх кінцівок та таза, що є “золотим” стандартом у пацієнтів 
з політравмою. Також у даному залі проводяться відпрацю-
вання проведення надкісткового метало остеосинтезу плас-
тинами різної модифікації та інтрамедулярного остеосин-
тезу стержнями. Зал оснащений всіма необхідними інстру-
ментами, муляжами кісток, фіксаторами та систематично 
по пов нюється витратними матеріалами. 

Робота в симуляційному центрі дає можливість мо-
лодим спеціалістам призвичаїтись до роботи з силовим 
інструментом, із вираховуванням типу перелому, обирати 
ефективний метод фіксації та тип фіксатора, самостійно 
проводити репозицію та остеосинтез. Наведені маніпуля-
ції можна повторювати декілька разів, що дозволяє глиб-
ше засвоїти набуті практичні навички. 

Для вивчення акушерства та гінекології в симуляцій-
ному центрі обладнано акушерсько-гінекологічний зал. 
Цей зал розділений на дві зони – зону відпрацювання 
практичних навичок та зону симуляції з центром управ-
ління симуляцією. Зал обладнаний високотехнологічними 
манекенами, з високим рівнем реалістичності, які макси-
мально наближують відчуття студентів до реальних умов.

На практичних заняттях студенти відпрацьовують 
базові практичні навички з обстеження пацієнтки, вагіт-
ної жінки, роділлі та породіллі під контролем викладача, 
а також самостійно прий мають фізіологічні пологи, про-
водять активне ведення ІІІ періоду пологів та доглядають 
за новонародженим. Завдяки програмному забезпеченню 
можна створити чимало сценаріїв, які імітують патологіч-
ні стани різного ступеня складності. Проводиться відпра-
цювання алгоритму дій у таких критичних ситуаціях, як 
сідничне передлежання плода, дистопія плечиків, дистрес 
плода, післяпологова кровотеча, емболія навколоплідними 
водами. Під час такої роботи також відпрацьовуються на-
вички по вмінню працювати в команді.

Зал екстреної медичної допомоги імітує відділення 
невідкладної допомоги багатопрофільної лікарні (Emer-
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gency Department). Він складається з двох приміщень, 
розділених напівпрозорою перегородкою. У першій кім-
наті розташоване функціональне ліжко з манекеном, що 
симулює різно манітні патологічні стани, даючи можли-
вість оцінити серцевий ритм, пульс, артеріальний тиск, 
сатурацію тощо. Є змога провести інтубацію та викона-
ти ручну чи апарату ШВЛ. Показники життє діяльності 
манекена виводяться на спеціальний монітор. Мане-
кен керується дистанційно. Навколо умовного пацієнта  
розміщена апаратура для діаг ностики і лікування (ЕКГ-
апарат, дефібрилятор з кардіомонітором, інфу зомат, пуль-
соксиметр, засоби забезпечення прохідності дихальних 
шляхів і штучної вентиляції легень, засоби внутрішньо-
венного введення ліків). Все розміщено ергономічно від-
повідно до алгоритму обстеження за системою ABCDE 
та реального застосування. Відбувається відеозйомка з 
чотирьох камер, синхронно записується звук. Інформація 
надходить у суміжну кімнату асистентів, які візуально 
спостерігають за діяльністю команди, яка проводить діа-
гностику пацієнта й одночасно надає допомогу. Завдяки 
незалежному озвучуванню викладач-інструктор може зі-
грати роль пацієнта, відповідаючи в мікрофон на запитан-
ня студентів, які збирають анамнез, словесно реагуючи на 
проведене лікування. При потребі отримати додаткові до-
слідження студенти мають змогу їх замовити з наступним 
виведенням на додаткові монітори результатів аналізів, 
рентгенологічного дослідження чи компʼютерної томогра-
фії. 

Даний навчальний комплекс за своїми дидактичними 
і технічними можливостями відповідає сучасним симуля-
ційним залам, які використовуються у провідних європей-
ських університетах. 

Важливу роль у симуляційному навчанні відіграє 
дебрифінг, який проводиться після виконання студента-
ми окремих маніпуляцій чи сценаріїв симульованих па-
цієнтів. Роль викладача під час дебрифінгу – з’ясувати в 
кожного студента його емоції і почуття під час виконання 
роботи, почути, що студенту вдалося зробити найкраще, 
а що вимагає вдосконалення. Завдяки можливості відео-
відтворення заняття, дивлячись на себе зі сторони, студен-
ти повторно програмують свої дії для досягнення найкра-
щого результату. Це дає змогу їм у подальшому сміливіше 
і впевненіше працювати з реальними пацієнтами. 

Отже, в системі вищої медичної освіти симуляційне 
навчання суттєво долає прогалину між теоретичною під-
готовкою студента і набуттям клінічного досвіду (рис. 1).

Такий підхід дозволяє студентам поетапно освоювати 
практичні вміння і реалізувати клінічні сценарії як вір-
туальні, так і під час роботи в команді з симульованими 
пацієнтами, що максимально забезпечує ефективність на-
вчання та відтворює реальні умови роботи фахівця в май-
бутньому.

Крім цього, міжкафедральний навчально-тренінго-
вий центр ТДМУ поступово стає навчально-методичним 
підрозділом, в якому здійснюється навчально-методична 
робота спеціально підготовленими викладачами-коорди-
наторами напрямків підготовки студентів, науковий по-
шук, експериментування в технологіях викладання з ви-
ходом на клінічні бази і теоретичні кафедри. Симуляційні 
технології в навчанні студентів розглядаються не тільки 
як складова частина клінічної підготовки, а як один із ме-
ханізмів, що формують клінічне мислення на високому і 
мотивованому рівні.

Таким чином, сучасний етап перетворень диктує нові 
вимоги до лікарів, а відповідно, вимагає перетворень і ви-
щої медичної школи. Незважаючи на бурхливий розвиток 
електроніки, компʼютерної техніки, лікар будь-якої спеці-
альності зобовʼязаний оволодіти всім арсеналом накопи-
чених знань і умінь, які дозволять йому у тяжкій ситуації 
вибрати єдино правильний діагноз і провести адекватні 
лікувальні заходи. Допомогти в цьому студенту повинна 
оптимальна програма освоєння необхідних професійних 
навичок, що спирається на широке впровадження сучас-
них тренажерних комплексів нового покоління, створення 
базових навчальних центрів і плавно перекидає місток від 
імітації в клініку до реального пацієнта.

Висновки. Симуляційне навчання є однією із складо-
вих освітнього процесу та забезпечує досконалу практич-
ну підготовку лікарів. Дебрифінг є визначальним чинни-
ком самоаналізу студентом виконаних ним видів робіт у 
симуляційному центрі та стимулює до поглиблення теоре-
тичних знань та практичних вмінь. 
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Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика
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PROFESSORS IN THE FIELD OF PUBLIC HEALTH
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Мета роботи – охарактеризувати передумови до введення ринку освітніх послуг і забезпечення якості у системі без-
перервного професійного розвитку фахівців у сфері охорони здоров’я в Україні.

Основна частина. У системі безперервного професійного розвитку фахівців у сфері охорони здоров’я України створені 
всі передумови до введення ринку освітніх послуг із різноманіттям провайдерів державного і недержавного забезпечення. 
Найважливішою передумовою забезпечення якості БПР повинно бути створення єдиної системи акредитації постачаль-
ників послуг і освітніх програм, а також визначення їх (постачальників) колективної відповідальності. У НМАПО імені 
П. Л. Шупика проводяться основні заходи та розробляються пропозиції до моделі БПР. 

Висновок. Система безперервного професійного розвитку у сфері охорони здоров’я в Україні повинна розвиватись 
на основі гармонізації із подібними системами у світі через закріплення на законодавчому рівні вимог до акредитації 
провайдерів освітніх послуг та освітніх програм. 

Ключові слова: безперервний професійний розвиток; охорона здоров’я; освітня діяльність.

The aim of the work – to characterize the preconditions for the introduction of the market of educational services and quality 
assurance in the system of continuous professional development of specialists in the field of public health in Ukraine.

The main body. In the system of continuous professional development of healthcare professionals in Ukraine, all prerequisites 
for the introduction of the market of educational services with a variety of providers of state and non-state support have been 
created. The most important prerequisite for ensuring the quality of continuous professional development should be the creation 
of a unified system of accreditation of providers of educational services and programs as well as defining collective responsibility 
of suppliers. In the system of continuous professional development of healthcare professionals in Ukraine, all prerequisites for the 
introduction of the market of educational services with a variety of providers of state and non-state support have been created. P. 
L.Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education hosts major events and develops proposals for the continuous 
professional development model.

Conclusion. The system of continuous professional development in the health care sector in Ukraine should be developed on 
the basis of harmonization with similar systems of the world through the establishment of requirements for the accreditation of 
providers of educational services and educational programs on the legislative level.

Key words: continuous professional development; public health; educational activity.

Вступ. Забезпечення якості виконання професійних 
функцій фахівцями у галузі охорони здоров’я є одним з 
найважливіших завдань, від яких безпосередньо зале-
жать якість життя та стан здоров’я людей, що визнаються 
найвищими соціальними цінностями як в Україні, так і в 
усьому світі. Саме тому у багатьох країнах професії у сфе-
рі охорони здоров’я мають статус регульованих, а прохо-
дження усіх етапів професійного навчання є обов’язковим 
та контролюється державою. 

У 2017 році поняття безперервного професійного роз-
витку (БПР) в Україні отримало офіційний статус. У За-
коні України “Про освіту” у статті 18 зазначено, що БПР 
– це безперервний процес навчання і вдосконалення про-
фесійних компетентностей фахівців після здобуття вищої 
та/або післядипломної освіти, що дає змогу фахівцю під-
тримувати або покращувати стандарти професійної діяль-
ності і триває впродовж усього періоду його професійної 
діяльності [1], проте жодних рекомендацій щодо організа-
ції БПР у цьому Законі не зазначено.

Мета роботи – охарактеризувати передумови до вве-
дення ринку освітніх послуг і забезпечення якості у систе-
мі безперервного професійного розвитку фахівців у сфері 
охорони здоров’я в Україні.

Основна частина. Кабінет Міністрів України 28 бе-
резня 2018 року прийняв Постанову “Про затвердження 
Положення про систему безперервного професійного роз-
витку фахівців у сфері охорони здоров’я”, яка регулювати-
ме процес БПР принаймні у сфері охорони здоров’я.

Таким чином, у системі БПР фахівців у сфері охоро-
ни здоров’я створені всі передумови до введення ринку 
освітніх послуг із різноманіттям провайдерів державного 
і недержавного забезпечення. Але цей крок до міжнарод-
них традицій несе із собою питання забезпечення якості 
результатів підготовки [2].

Фахівці ВООЗ зазначають, що сьогодні в Європі не 
існує загальноприйнятого підходу до БПР. Проте наголо-
шують, що велике значення має забезпечення (і підвищен-
ня) якості та вимог до академічного рівня постачальників 
освітніх послуг і програм навчання, на основі яких ліка-
рі координують власні плани освітньої діяльності, тобто 
“…є важливим розробити єдину систему акредитації як 
на право проведення БПР для постачальників освітніх по-
слуг, так і для програм навчання” [3]. Таким чином, у Єв-
ропі наголошують про вкрай важливе значення контролю 
якості як самих провайдерів освітніх послуг, так і освітніх 
програм.
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Той самий Закон України “Про освіту” вже ввів понят-
тя як освітньої програми, так і можливості її самостійного 
існування з точки зору регуляції підготовки фахівців, але 
залишаються відкритими питання щодо обов’язковості 
офіційної регуляції діяльності і провайдерів, і розробле-
них ними освітніх програм, які забезпечують підготовку 
фахівців у системі БПР.

Ми вважаємо, що найважливішою передумовою за-
безпечення якості БПР повинно бути створення єдиної 
системи акредитації постачальників послуг і освітніх про-
грам, а також визначення їх (постачальників) колективної 
відповідальності.

Групою керівників систем акредитації БПР у декіль-
кох державах-членах ЄС, Сполучених Штатах Америки і 
Канаді розпочато підготовку концепції БПР, яка охоплює 
вимоги до лікарів, постачальників освітніх послуг та орга-
нізацій з акредитації, які засвідчують, що постачальники 
послуг і організатори освітньої діяльності відповідають 
певним стандартам акредитації. Представники організа-
цій, що входять до системи акредитації БПР та нараху-
вання залікових балів Болгарії, Німеччини, Іспанії, Італії, 
Канади, Сполученого Королівства, Сполучених Штатів 
Америки, Франції та ЄС, прийшли до єдиної думки про 
те, що впровадження систем БПР, створених на основі цієї 
концепції, приведе до взаємного визнання і укорінення 
принципу взаєм ності при збереженні культурної та істо-
ричної неповторності кожної системи [4].

Вже зараз у НМАПО імені П. Л. Шупика, разом з усім 
медичним товариством, проводяться заходи та розробля-
ються пропозиції до моделі БПР, що включають:

– гармонізацію існуючої системи залікових кредитів 
України з європейськими аналогічними системами;

– розробку критеріїв акредитації провайдерів освітніх 
послуг, освітніх програм БПР та діяльності фахівця;

– розробку електронного портфоліо фахівця – учасни-
ка БПР;

– принципи індивідуального планування фахівцем 
своєї діяльності з БПР;

– побудову системи та критеріїв аудиту інформальних 
заходів щодо підвищення кваліфікації;

– розробку критеріїв можливості включення комер-
ційного спонсорства в планування програм навчання;

– підключення професійних асоціацій до аудиту і пе-
ревірки результатів діяльності провайдерів формальних та 
інформальних заходів БПР;

– побудову системи забезпечення та моніторингу 
якості освітньої діяльності, з забезпеченням зворотного 
зв’язку від учасників навчання та їх роботодавців;

– сертифікацію освітніх матеріалів;
– узгодження програм навчання з відповідними про-

грамами деяких європейських країн тощо.
Ми вважаємо, що система БПР у сфері охорони 

здоров’я в Україні повинна розвиватись на основі гармо-
нізації з подібними системами у світі через закріплення 
на законодавчому рівні вимог до акредитації провайдерів 
освітніх послуг та освітніх прог рам, за якими нараховува-
тимуться кредитні бали.

Висновки. Найважливішою передумовою забезпе-
чення якості безперервного професійного розвит ку по-
винно бути створення єдиної системи акредитації поста-
чальників послуг і освітніх програм, а також визначення 
їх (постачальників) колективної відповідальності. Систе-
ма безперервного професійного розвитку у сфері охорони 
здоров’я в Україні повинна розвиватись на основі гармо-
нізації із подібними системами у світі через закріплення 
на законодавчому рівні вимог до акредитації провайдерів 
освітніх послуг та освітніх програм.  

Список літератури
1. Про освіту : Закон України від 05.09.2017 року  

№ 2145-VIII – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/
laws/show/2145-19.

2. Лінчевський О. Парламентські слухання на тему 
“Медична освіта в Україні: погляд у майбутнє” / О. Лін-
чевський. – Режим доступу : https://www.slideshare.net/
MOZukr/ss-73506506.

3. Horsley T. How to create conditions for adapting 
physicians skills to new needs and lifelong learning /  
T. Horsley, J. Grimshaw, C. Campbell // Policy Brief. – 2010; 
14, WHO regional Office for Europe. 

4. Морозова О. М. Пошук стандартів вищої медич-
ної освіти для вдосконалення системи охорони здоров’я /  
О. М. Морозова, Л. В. Батюк, В. Г. Кнігавко // Акту-
альні питання якості медичної освіти : матеріали  
XIII Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (з дис-
танційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою 
відеоконференц-зв’язку) (Тернопіль, 12–13 трав. 2016 
року). – Тернопіль, 2016. – Т. 1. – С. 109–110.

References
1. Zakon Ukrainy vid 05.09.2017 № 2145-VIII Pro 

vyshchu osvitu [Education Act of Ukraine № 2145-VIII of 
September 5, 2017]. – Retrieved from: http://zakon5.rada.gov.
ua/laws/show/2145-19 [in Ukrainian].

2. Linchevskyi, O. (2017). Parlamentski sluhannia na 
temu: “Medychna osvita v Ukraini: pohliad u maibutne” 
[Parliament proceedings on a topic “Medical education in 
Ukraine: future outlook”]. – Retrieved from: https://www. 
slideshare.net/MOZukr/ss-73506506 [in Ukrainian].

3. Horsley, T., Grimshaw, J., & Campbell, C. (2010). 
How to create conditions for adapting physicians skills to new 
needs and lifelong learning. Policy Brief 14, WHO regional 
Office for Europe. 

4. Morozova, O.M., Batiuk, L.V., & Knihavko, V.H. 
(2016). Poshuk standartiv vyshchoi medychnoi osvity dlia 
vdoskonalennia systemy okhorony zdorovia [Searching of 
standards in higher medical education to improve the health 
care system]. Aktualni pytannia yakosti medychnoi osvity: 
materialy XIII Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii 
z mizhnarodnoiu uchastiu (z dystantsiinym pidіednanniam 
VM(F)NZ Ukrainy za dopomohoiu videokonferents-zviazku), 
Ternopil, 12–13 travnia 2016 – Current Issues of Quality of 
Medical Education: Materials of XIII All-Ukrainian Scientifc 
Conference with International Participation (with remote 
connectivity HM(Ph)EI of Ukraine via video-link), Ternopil 
May 12-13, 2016 [in Ukrainian].

Отримано 23.03.18



34

УДК 378.147.091.33-027.22:[378.4:61(477.85)
ЕФЕКТИВНІСТЬ СИМУЛЯЦІЙНИХ СЦЕНАРІЇВ В ОПТИМІЗАЦІЇ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 

СТУДЕНТІВ У ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ
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Вищий державний навчальний заклад України “Буковинський державний  
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EFFICIENCY OF SIMULATION SCENARIOS IN OPTIMIZATION OF STUDENTS’ PRACTICAL 

TRAINING IN HIGHER EDUCATION INSTITUTION OF UKRAINE

T. M. Boychuk, I. V. Gerush, V. M. Khodorovskyi, O. K. Koloskova, U. I. Marusyk
Higher State Educational Establishment of Ukraine “Bukovynian State Medical University”, Chernivtsi

Мета роботи – висвітлення досвіду впровадження симуляційних технологій у навчальний процес студентів Вищого 
державного навчального закладу України “Буковинський державний медичний університет” та ефективності застосування 
симуляційного навчання у професійній підготовці медиків.

Основна частина. У жовтні 2015 року колектив Вищого державного навчального закладу України “Буковинський 
державний медичний університет” долучився до ERASMUS+ проекту ТАМЕ (Training Against Medical Error), в основу 
якого покладено методику проблемно-орієнтованого навчання (Problem-based learning, PBL). 

Однією з інноваційних інтерактивних технологій навчання, що застосовується в БДМУ в рамках проекту ТАМЕ, є 
створення “віртуальних пацієнтів”. 

Використання даної інноваційної технології спонукає студентів до самореалізації і розвитку навичок командної роботи, 
що у подальшому зменшуватиме ризики помилкових дій та рішень у практичній діяльності. 

Висновки. Симуляційне навчання є потужним інструментом сучасної медичної освіти. Розвиток імітаційних форм 
навчання підвищить конкурентоспроможність вітчизняної медичної освіти. Симуляційні сценарії значно підвищують 
мотивацію та інтерес студентів/лікарів-інтернів до оволодіння практичними навичками та їх спроможність реалізовувати 
ці вміння у подальшій професійній діяльності.

Ключові слова: віртуальний пацієнт; симуляційний сценарій; практичні навички. 

The aim of the work – to represent the implementation of simulation technologies into the educational process of medical 
students in the Higher State Educational Establishment of Ukraine “Bukovynian State Medical University”.

The main body. In October of 2015, the staff of the Higher State Educational Establishment of Ukraine “Bukovynian State 
Medical University” joined the ERASMUS + project ТАМЕ (Training Against Medical Error), based on the problem-based 
learning (PBL) methodology. 

One of the innovative interactive training technologies used in the BSMU within the TAME project is the creation of “virtual 
patients”. 

The use of this innovative technology encourages students to self-confidence and development of teamwork skills, which will 
further reduce the risks of erroneous actions and decisions in practice.

Conclusion. The effectiveness of simulation training implementation within professional development of doctors is proved.
Key words: virtual patient; simulation scenarios; practical skills.

Вступ. Актуальним завданням закладів вищої освіти 
(далі – ЗВО) є розробка сучасних ефективних методик 
практичної підготовки майбутніх фахівців і впроваджен-
ня об’єктивних методів оцінки знань та якості засвоєння 
практичних навичок [1]. Освітній процес, на сьогодні, пе-
редбачає високу активність і самостійність суб’єктів на-
вчання у процесі здобуття знань і вмінь, а отже, і більш 
високі вимоги до методології викладання, що, зокрема, 
досягається шляхом впровадження сучасних технологій 
освіти. 

В останні роки в основу освітніх стандартів підготов-
ки лікарів покладено компетентнісний підхід. Базисом в 
освітній діяльності закладів вищої освіти є формування 
компетенцій, тобто здатності застосовувати отримані зна-
ння, вміння та особистісні якості для досягнення успіху у 
професійній діяльності. Передбачається, що оцінка про-
фесійної підготовки студентів ЗВО медичного профілю 
повинна визначатися не лише рівнем теоретичних знань, 
але й готовністю випускників до самостійної професійної 
діяльності [2].

Однією з актуальних проблем у процесі практичної 
підготовки майбутнього кваліфікованого лікаря є недо-
статня можливість безпосереднього контакту та спілку-
вання із реальними пацієнтами. Отримати згоду хворого 
на участь студентів чи лікарів-інтернів у наданні медичної 
допомоги, з метою засвоєння і відпрацювання професій-
них навичок, стає все складніше. 

Водночас, за даними Американського інституту меди-
цини, близько 400 тис. смертей у світі щорічно пов’язано 
з медичними помилками, яких можна було уникнути, і їх 
число утричі перевищує кількість жертв автокатастроф. У 
зв’язку з цим проб лема уникнення помилок при наданні 
медичної допомоги хворим набула великої актуальності. 

Ураховуючи зазначене вище, актуальним та перс-
пективним на даний час способом оптимізації практич-
ної підготовки студентів медичного ЗВО є впровадження 
віртуальних технологій, що передбачають моделювання 
різноманітних реалістичних сценаріїв. Дана навчальна ме-
тодика надає студентам/лікарям-інтернам можливість са-
мостійно приймати рішення та виконувати необхідні дії в 
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умовах, наближених до реальних, а також дозволяє покра-
щити оволодіння та засвоєння необхідних практичних на-
вичок. Відтворення (симуляція) ситуаційних сценаріїв не 
тільки сприяє покращенню особистих професійних нави-
чок та їх оцінки, а й дає можливість навчитися злагодже-
ної командної роботи, водночас дозволяючи об’єктивно 
оцінити готовність фахівців до виконання своїх професій-
них обов’язків.

На сьогодні у світі існує більше ніж 300 центрів мо-
делювання. Згідно з літературними даними, використання 
фантомів та симуляторів підвищує мотивацію студентів 
до навчання та, відповідно, ступінь засвоєння матеріалу 
[3–5]. Клінічне моделювання допомагає у реальному часі 
сформувати навички практичної роботи лікаря без наслід-
ків для здоров’я пацієнта. 

Симуляція у медичній освіті – це сучасна методика на-
вчання й оцінки практичних навичок, умінь і знань, осно-
вана на реалістичному моделюванні, імітації клінічної 
ситуації чи окремо взятої фізіо логічної системи, для чого 
можуть використовуватися біологічні, механічні, електро-
нні та віртуальні (комп’ютерні) моделі. Метою навчання 
з використанням симуляційних сценаріїв є набуття та за-
своєння навичок (технічних, когнітивних, поведінкових) 
і задоволення потреб студентів/курсантів. За допомогою 
симуляційних технологій можна моделювати ситуації для 
відпрацювання навичок у внутрішній медицині, хірургії, 
акушерстві, гінекології, педіатрії, інтенсивній терапії та 
невідкладній медицині, особливо це актуально для відпра-
цювання навичок при рідкісних або критичних станах [6]. 

Мета роботи – висвітлення досвіду впровадження 
симуляційних технологій у навчальний процес студентів 
Вищого державного навчального закладу України “Буко-
винський державний медичний університет” та ефектив-
ності застосування симуляційного навчання у професійній 
підготовці медиків.

Основна частина. З метою якісного оволодіння прак-
тичними навичками й ефективного засвоювання методів 
обстеження, маніпуляцій та лікування, а також інтерак-
тивного навчання і підсумкового оцінювання практичної 
складової у професійній підготовці студентів та лікарів-
інтернів у навчальному процесі Вищого державного на-
вчального закладу України “Буковинський державний ме-
дичний університет” (БДМУ) широко використовуються 
функціональні тренажери.

Відповідно до зростаючих вимог суспільства та ро-
ботодавців до рівня підготовки медичних кад рів, здатнос-
ті приймати самостійні та ефективні клінічні рішення, 
майбутні фахівці в ході навчання повинні засвоювати не 
тільки стандартні маніпуляції, але й опановувати навички 
прийняття рішень. 

З огляду на це, в жовтні 2015 року колектив Вищо-
го державного навчального закладу України “Буковин-
ський державний медичний університет” долучився до 
ERASMUS+ проекту ТАМЕ (Training Against Medical 
Error), в основу якого покладено методику проблемно-
орієнтованого навчання (Problem-based learning, PBL). 
Окрім БДМУ, учасниками цього проекту, основою якого 
є навчання студентів за методикою PBL, виступають ще 9 
закладів вищої освіти із 7 країн світу.

Однією з інноваційних інтерактивних технологій 
навчання, що застосовується в БДМУ в рамках проек ту 
ТАМЕ, є створення “віртуальних пацієнтів”. Дана мето-
дика дозволяє студентам за допомогою комп’ютерної мо-

делі реальної клінічної ситуації повноцінно зануритися в 
діагностичний і лікувальний процес, приймати самостійні 
рішення з тактики діагностики і лікування, бачити й усві-
домлювати наслідки тих чи інших своїх рішень, не пору-
шуючи при цьому прав та безпеки пацієнта. 

Використання даної інноваційної технології спонукає 
студентів до самореалізації і розвитку навичок командної 
роботи, що у подальшому зменшуватиме ризики помилко-
вих дій та рішень у практичній діяльності. 

Поряд із цим у БДМУ також створено центр симуля-
ційних технологій, на базі якого студенти/лікарі-інтерни 
здобувають практичні навички на муляжах, манекенах та 
симуляційних тренажерах. З майбутніми лікарями про-
водитимуться також симуляційні тренінги із залученням 
стандартизованих пацієнтів та акторів для моделювання 
реалістичної ситуації і створення безпосереднього контак-
ту та спілкування із реальними “пацієнтами”.

Приміщення та оснащення цього центру спеціально 
пристосовуються для проведення “розгорнутого” симуля-
ційного заняття з наглядом за діями курсантів/студентів і 
подальшим проведенням дебрифінгу.

Для впровадження симуляційних технологій у на-
вчальний процес студентів-медиків у БДМУ розроблено 
чітку стратегію, згідно з якою, одночасно із реконструкці-
єю приміщень для проведення симуляційних тренінгів та 
закупівлі обладнання, викладачі університету проходять 
стажування та набувають спеціальних навичок проведен-
ня клінічного сценарію.

Так, упродовж 2017–2018 років співробітники універ-
ситету відвідали та ознайомились із роботою симуляцій-
них центрів країн Євросоюзу, а також Молдови та Казах-
стану, брали участь у науково-практичних конференціях 
щодо симуляційної медицини. 

Окрім того, на базі університету представниками 
Української асоціації медичних освітніх симуляційних 
технологій проведено виїзний тренінг для тренерів. Під 
час тренінгу викладачі мали змогу оволодіти методоло-
гією створення та проведення клінічного симуляційного 
сценарію.

Для закріплення навичок співробітники БДМУ роз-
робили та провели симуляційні сценарії для студентів та 
лікарів-інтернів.

Перевагами симуляційного тренінгу/сценарію є: 
– клінічний досвід у віртуальному середовищі без ри-

зику для пацієнта; 
– зниження емоційного напруження студента під час 

перших самостійних маніпуляцій; 
– необмежена кількість повторів для відпрацювань 

навичок;
– відпрацювання дій при рідкісних або критичних 

станах;
– відсутність залежності від розкладу роботи клініки; 
– частину функцій викладача бере на себе віртуальний 

тренажер; 
– розвиток як індивідуальних умінь і навичок, так і 

здатності командної взаємодії; 
– об’єктивна оцінка досягнутого рівня майстерності.
Основними вимогами до симуляційного тре нінгу є: 
1. Комунікація. 
2. Ідентифікація проблеми (встановлення провідного 

синдрому).
3. Оцінка основних вітальних показників (у разі по-

треби і можливості).
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4. Використання терапевтичних методів для усунення 
проблеми (ліки, хірургічні маніпуляції).

5. Перевірка ефективності використаних методів ліку-
вання.

6. Дебрифінг.
Під час проведення сценаріїв хотілося б відмітити ви-

соку мотивацію слухачів, їхнє глибоке занурення в ситуа-
ції та зацікавленість даною формою навчання.

На початку тренінгів зі студентами/лікарями- інтернами 
проведені тестування для оцінки вихідного рівня знань. 
Далі їх розподіляли на дві групи. Кожній із команд створю-
вали аналогічну клінічну ситуацію, максимально наближе-
ну до реальної. Після завершення клінічних сценаріїв, під 
час яких проводилась безперервна відеореєстрація, зі сту-
дентами/інтернами проводились дебрифінги.

Дебрифінги розпочинались з інтерактивних лекцій на 
тему симуляційного сценарію, під час яких лектори зазна-
чали основні причини виникнення патологічного стану, 
механізм розвитку, клінічні симптоми, діагностику та на-
дання невідкладної допомоги. 

Після лекцій із кожною групою переглянуто ролик 
відеозапису роботи під час клінічного сценарію з обгово-

ренням кожної ситуації, що виникала. Студентам/лікарям-
інтернам надавалась можливість проведення самоаналізу 
їх роботи та акцентувалась увага на моментах, яких необ-
хідно уникати в реальному житті.

У подальшому студентам/лікарям-інтернам пропону-
вались такі ж клінічні ситуації із внесенням деяких нео-
чікуваних для них моментів. Так, вони після перших сце-
наріїв чітко розподілили ролі в команді, але для кращого 
засвоєння навичок та підготовки до різних ситуацій май-
бутнім лікарям, безпосередньо перед сценарієм, змінюва-
ли склад команди. Незважаючи на це, студенти/лікарі-ін-
терни швидко зорієнтовувались у новій ситуації та змогли 
розподілити ролі у ході сценарію.

Із повторними симуляційними сценаріями медики 
справлялись набагато краще, швидше приймали рішення, 
невідкладну допомогу надавали правильно та вчасно. Сту-
денти/лікарі-інтерни в команді працювали більш чітко та 
злагоджено.

Наприкінці з ними проводилось повторне тестування 
з використанням завдань, які пропонувалися на початку 
для оцінки вихідного рівня знань. Результати тестування 
наведено у таблиці 1.

Таблиця 1. Результати тестування інтернів/студентів до та після симуляційних тренінгів

Знання та навички Відмінно (%) Добре (%) Задовільно (%)
До тренінгу 0 50 50
Після дебрифінгу 90 10 0

Необхідно відмітити, що 90 % студентів/лікарів-ін-
тернів, які отримали “відмінно”, після дебрифінгу відпо-
віли правильно на всі питання тестування.

На завершальному етапі симуляційних сценаріїв кур-
сантам проводилось анкетування з проханням зазначити, 
яка частина тренінгу, на їхню думку, була найбільш ефек-
тивною. Так, 80 % студентів/лікарів-інтернів надали пере-
вагу дебрифінгу із переглядом відео та аналізом виконан-
ня ними практичної навички. Вони зазначили, що пере-
гляд своїх дій із їх аналізом дозволить довести виконання 
певної практичної навички до автоматизму.

Водночас студенти/лікарі-інтерни відмітили: під час 
проведення сценарію вони настільки занурились у ситуа-
цію, що практично забули про те, що це імітація. Майбутні 
лікарі, з їх слів, не помічали ані присутності викладачів, 
які за ними спостерігали, ані відеокамери. Під час трену-
вань відпрацьовані навички командної роботи, покращено 
навички комунікації, як у команді, так із “пацієнткою” та 
її “родичами”. Одним із головних запитань студентів/ліка-
рів-інтернів наприкінці тренінгів було про час проведення 
наступного симуляційного заняття.

Висновки. Симуляційне навчання є потужним інстру-
ментом сучасної медичної освіти. Розвиток імітаційних 
форм навчання підвищить конкуренто спроможність ві-
тчизняної медичної освіти. Симуляційні сценарії значно 
підвищують мотивацію та інтерес студентів/лікарів-інтер-
нів до оволодіння практичними навичками та їх спромож-
ність реалізо вувати ці вміння у подальшій професійній 
діяльності.
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Мета роботи – висвітлити шляхи реалізації європейських стандартів вищої освіти у Вінницькому національному 
медичному університеті ім. М. І. Пирогова.

Основна частина. Модернізація вищої освіти у світлі європейських стандартів відбувається на рівні освітньої та 
науково-дослідницької діяльності за академічною тріадою (поєднання педагогічного процесу, клінічної практики та 
наукових досліджень), у центрі якої є  студент. Європейські стандарти забезпечення якості вищої освіти передбачають 
впровадження внутрішнього забезпечення якості освіти, створення нових програм, новітніх технологій навчання. У ВНМУ 
ім. М. І. Пирогова створено Медичний симуляційний центр, як альтернативу клінічним базам, Навчально-тренінговий 
центр практичної підготовки лікарів. 

Висновок. Стратегічне завдання полягає у формуванні професійно готового до самостійної лікарської практики фахівця, 
що дає можливість надати кожному студенту шанс стати конкурентоспроможним фахівцем та мати можливість вибору 
місця праці у країнах Європейського простору.

Ключові слова: європейські стандарти; Європейський простір вищої освіти; Медичний симуляційний центр; Навчаль-
но-тренінговий центр; академічна тріада; педагогічний процес; альтернативна клінічна практика; наукові дослідження. 

The aim of the work – is to highlight the ways of realization of the higher education quality in M. Pyrohov Vinnytsia National 
Medical University. 

The main body. Modernisation of higher education in the light of the European standards in the Vinnytsia National Medical 
University named after М. І. Pyrohov according to the European standards takes place at the level of educational and scientifically-
research activity after an academic triad is combination of pedagogical process, clinical practic and scientific researches, where a 
student is in the center of that.  The European standards of providing of quality of higher education envisage introduction of the 
internal providing of quality of education, creation of the new programs, new technologies of studies, Medical simulation center, 
alternative clinical bases, Study-training center of practical preparation of doctors. 

Conclusion. The strategic task is to form a specialist who is professionally prepared for independent medical practice, which 
gives an opportunity to give each student the chance to become a competitive specialist and to have the opportunity to choose a 
place of work in the countries of the European space.

Key words: European standards; European space of higher education; Medical simulation center; Study-training center; academy 
triad; pedagogical process; clinical practice; scientific research.

Вступ. Модернізація вищої освіти у світлі Угоди про 
асоціацію між Україною та ЄС, Європейського плану дій 
та європейських стандартів вищої освіти [9] є стратегіч-
ним напрямком щодо приєднання до Європейського про-
стору вищої освіти (ЄПВО). З 1 січня 2018 року в Україні 
почалась медична реформа, в основі якої надається пріо-
ритет лікарям загальної практики – сімейним лікарям. “…
Пацієнт має право обирати лікаря, який надає первинну 
медичну допомогу, у порядку, встановленому центральним 
органом виконавчої влади, що забезпечує формування дер-
жавної політики у сфері охорони здоров’я...” ( Стаття 35-1) 
[8], тому на сьогодні якісна медична освіта має стратегічне 
значення. “…Державна політика у сфері вищої освіти ґрун-
тується на принципах міжнародної інтег рації та інтеграції 
системи вищої освіти України у Європейський простір ви-
щої освіти, за умови збереження і розвитку досягнень та 
прогресивних традицій національної вищої школи” (Ст. 3 
Закону України “Про вищу освіту”) [1]. У ВНМУ ім. М. І. 
Пирогова відбувається модернізація навчального процесу 
на основі Стандартів Європейського простору вищої осві-
ти (ЄПВО) у світлі академічної тріади [6]: 

1. Педагогічний процес – впровадження сучасних 
форм контролю та моніторингу знань студентів  (відділ 
моніторингу якості освіти), нові технології освіти (іспити, 
нова система результатів успішності, електронний журнал 
успішності, дистанційна форма навчання). 

2. Клінічна практика – як альтернатива клінічним ба-
зам університету (Медичний симуляційний центр та На-
вчально-тренінговий центр практичної підготовки ліка-
рів). 

3. Наукові дослідження – численні наукові школи уні-
верситету, клінічні випробування нових лікарських засо-
бів та наукові розробки, проведення науково-практичних 
заходів, функціонування спеціалізованих вчених рад, ви-
конання кандидатських і докторських дисертацій, видання 
монографій, підручників, наукових публікацій, збірників 
наукових праць студентів та молодих вчених.

Мета роботи – висвітлити шляхи реалізації європей-
ських стандартів вищої освіти у Вінницькому національ-
ному медичному університеті ім. М. І. Пирогова.

Основна частина. Прийняття за основу Стан-
дартів Європейського простору вищої освіти (ЄПВО)  



39

є передумовою якісної освіти та для побудови спільного 
простору контролю якості освіти в Євро пі [7]. Незалеж-
но від специфіки та різноплановості вищих навчальних 
закладів, європейські стандарти визначають алгоритм та 
основний напрямок навчання, а також гарантують якість 
вищої освіти. Європейський освітній простір, як і євро-
пейська спільнота, характеризується різноманіттям на-
ціональних освіт, але  забезпечення алгоритму навчання 
та викладання на європейському рівні створюють можли-
вість для уніфікації базису вищої освіти, в тому числі й 
медичної. Європейські стандарти освіти на освітньо-на-
уковому та науковому рівнях створюють умови для вза-
ємодовіри між вузами – партнерами країн Європейського 
простору, визнан ня кваліфікацій і мобільності викладачів 
та студентів у межах і поза межами національних кор-
донів; надають інформацію щодо забезпечення якості в 
ЄПВО [9]. Стандарти забезпечення якості вищої освіти 
на європейському рівні базуються на відповідальності ви-
щих навчальних закладів за якість своїх освітніх послуг 
та забезпечення цієї якості.  Система забезпечення якості 
реагує на розмаїття систем вищої освіти, навчальних за-
кладів, програм і студентів;  підтримує розвиток культури 
якості;  враховує потреби та очікування студентів, усіх ін-
ших залучених сторін та суспільства [7]. У ВНМУ ім. М. 
І. Пирогова реалізується система європейського простору 
вищої освіти, а саме інтеграція освітньої та науково-до-
слідницької діяльності за академічною тріадою – поєднан-
ня педагогічного процесу, клінічної практики та наукових 
досліджень. Як відомо, вимоги до європейських стандар-
тів забезпечення якості вищої освіти поділяються на три 
складові (внутрішнє, зовнішнє забезпечення якості освіти 
та  агенція із забезпечення якості). Всі складові організації 
навчального процесу взаємопов’язані між собою (навчан-
ня, викладання, науково-дослідна робота, враховується 
також національний контекст, у якому працює навчальний 
заклад). У ВНМУ ім. М. І. Пирогова реалізується система 
навчання у світлі європейських стандартів вищої освіти, а 
саме інтеграції освітньої та науково-дослідницької діяль-
ності за академічною тріадою – педагогічний процес, клі-
нічна практика та наукові дослідження. Студентоцентрич-
не навчання (в центрі навчання – студент) і викладання 
відіграє важливу роль у стимулюванні студентської моти-
вації, саморефлексії та інтерактивного залучення студен-
тів у навчальний процес, що вимагає ретельної розробки 
структури і способу подачі навчального матеріалу, оціню-
вання та забезпечення належного наставництва і підтрим-
ки з боку викладачів. Така політика підтримує орга нізацію 
системи забезпечення якості,  різні структурні підрозділи 
(факультети, кафедри тощо), а також керівництво та  окре-
мих викладачів і студентів. Сучасні педагогічні технології 
полягають у компетентнісному підході до навчання та на-
дання якісних освітніх послуг [5]. Навчальні заклади по-
винні пересвідчуватися в компетентності своїх викладачів 
та мають застосовувати справедливі та прозорі процедури 
набору і розвитку викладацького складу. Матрицею ком-
петентностей є  знання, вміння та навички, які надаються 
студентам упродовж навчання компетентними фахівцями. 
У ВНМУ ім. М. І. Пирогова професорсько-викладацький 
склад представлений близько 12 % докторами наук та про-
фесорами і 80 % доцентами та кандидатами наук. Задля 
посилення зв’язку між освітою та науковою діяльністю як 
студентів, так і викладачів, заохочуються інноваційні ме-
тоди викладання, нові технології, елементи дистанційної 

самоосвіти, наукові дослідження. У ВНМУ ім. М. І. Пи-
рогова згідно з принципами автономії та самоврядування 
вищого навчального закладу (Стаття 32 Закону України 
“Про вищу освіту”) викладачі розробляють та реалізу-
ють нові освітні (наукові) програми в межах ліцензованої 
спеціальності – розроблена наскрізна програма “Фізич-
на та психологічна реабілітація”, згідно з новою програ-
мою фахівцями ВНМУ ім. М. І. Пирогова запропоновано 
МОЗ України призначення штатної одиниці медичного 
реабілітолога-психолога у всіх відділеннях медичних лі-
кувальних закладів, незалежно від кількості лікувальних 
ліжко-місць. Згідно з європейськими стандартами та За-
коном України “Про вищу освіту” [1], вищий навчальний 
заклад самостійно визначає навчання та форми організації 
освітнього процесу, самостійно розробляє та запроваджує 
власні програми освітньої, наукової, науково-технічної та 
інноваційної діяльності. У світлі європейських стандар-
тів освіти у ВНМУ ім. М. І. Пирогова навчальний процес 
значно осучаснений та модернізований – працює система 
внутрішнього забезпечення якості освіти “Відділ моніто-
рингу якості освіти”, який здійснює постійний контроль 
якості освіти на всіх етапах навчального процесу, включно 
і складання попередніх та передекзаменаційних тестувань 
студентами (інтернами). Відбувається постійний моніто-
ринг, організаційно-технологічна підготовка, проведення 
тестування, обробки бланків відповідей, перевірка знань 
студентів із дисциплін “Крок 1”, “Крок 2” та “Крок 3” і 
якості викладання, визначення та оголошення результатів 
тестувань, визначення та аналіз статистичних показників 
результатів тестувань, інформування ректорату універси-
тету. На кафедрах з дисциплін ліцензійних тестових іспи-
тів “Крок 1”, “Крок 2” та “Крок 3” впроваджені класич-
ні іспити, що значно підсилює контроль знань студентів. 
З метою здійснення моніторингу навчального процесу, 
оперативного управління процесом навчання студентів, 
підвищення їх мотивації, визначення та впливу на про-
блемні питання введений електрон ний журнал успішнос-
ті – автоматизована система обліку результатів навчаль-
ної діяльності студентів та відвідування ними занять. 
Електронний журнал успішності – невід’ємна складова 
системи автоматизації управління університетом у сфері 
організації навчальної діяльності. Широкомасштабне за-
провадження системи обліку та оперативного моніторин-
гу показників успішності студентів дозволяє покращити 
якість надання освітніх послуг.

Значна увага приділяється інноваційним технологіям 
навчання. В університеті працюють 30 ком п’ютерних кла-
сів, Центр нових інформаційних технологій університету, 
який має 4 Internet-канали, телестудію, друкарню та об-
слуговується досвідченими фахівцями, що адмініструють 
Web-сторінку університету та надають фахову допомогу 
студентам і викладачам університету. Всього до мережі 
“Інтернет” приєднано 1005 комп’ютерів інтернет-класів 
та кафедр. Всі лекційні аудиторії забезпечені мультиме-
дійним обладнанням на сучасному рівні, а всі навчально-
методичні матеріали з дисциплін розташовані на сайтах 
кафедр. З метою покращення практичної підготовки сту-
дентів та як альтернатива опануванню практичних на-
вичок у ВНМУ ім. М. І. Пирогова створений Медичний 
симуляційний центр, який є унікальним інноваційним 
багатопрофільним мультидисциплінарним освітнім під-
розділом, оснащеним найсучаснішим навчально-методич-
ним, робото-симуляційним та медичним обладнанням, де 
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використовують передові симуляційні освітні технології. 
Основними напрямками симуляційного навчання є на-
вчально-педагогічне спрямування – навчання викладачів 
клінічних кафедр та студентів симуляційних технологій і 
подальший розвиток навчально-методичної бази центру. 
Використання технологій симуляції допомагає запобігти 
лікарським помилкам, а програма перегляду проведено-
го заняття проводить детальний аналіз ситуацій. На базі 
Навчально-тренінгового центру практичної підготовки лі-
карів ВНМУ ім. М. І. Пирогова для студентів та інтернів 
працюють сучасні тренажери (у т. ч. комп’ютерні програ-
ми “СКІФ”), муляжі, фантоми, імітатори для діагностики, 
лікування i профілактики різних нозологій, інтернет-тех-
нології з наданням пріоритету загальній практиці – сімей-
ній медицині. Викладачі клінічних кафедр університету 
контролюють  оволодіння студентами практичними на-
вичками та професійними вміннями, особлива увага на-
дається невідкладним станам на догоспітальному етапі 
у дорослих і дітей згідно зі стандартами та протоколами 
МОЗ України. Для студентів старших курсів впроваджу-
ється літня виробнича практика за розробленою універси-
тетом програмою не тільки в клінічних закладах України, 
а й в країнах Європейської шенгенської зони (в Польщі, 
Німеччині, Чехії та ін.). Заходи щодо міжнародного спів-
робітництва та навчання іноземних громадян є важливими 
факторами, що сприяють інтеграції ВНМУ ім. М. І. Пиро-
гова в ЄПВО, у ринок підготовки лікарів і забезпечення 
власної фінансової стабільності. Підготовка фахівців для 
зарубіжних країн є одним із пріоритетних напрямків ро-
боти вищих навчальних закладів. Наказами МОН України 
(від 11.12.2015 року № 1272) дозволений двосеместровий 
набір студентів-іноземців на І курс. Велика увага приді-
ляється промоції переваг навчання у ВНМУ ім. М. І. Пи-
рогова шляхом постійного інформаційного наповнення 
офіційного сайта Міжнародного відділу університету по 
роботі з іноземними студентами. Оновлений дизайн сай-
та, ознайомчі відеосюжети про місто та університет, ві-
деоролик про умови навчання, проживання та навчання 
іноземних студентів у м. Вінниці створюють умови для 
залучення іноземних громадян для навчання. Слід відмі-
тити, що добре підготовлений фахівець-іноземець, який 
успішно підтверджує диплом у своїй країні, є рекламою 
університету і збільшує рейтинг престижності вищого на-
вчального закладу. У світлі міжнародного спів робітництва 
ВНМУ ім. М. І. Пирогова також бере участь у міжнарод-
них програмах у реалізації багатонаціонального проекту 
TEMPUS-JPCR HUMAN Security Безпека людини на те-
риторіях, забруднених радіоактивними речовинами, що 
фінансуватиметься при підтримці Європейської комісії. 
Згідно з європейськими стандартами за академічною трі-
адою, вищі освітні заклади є не тільки осередками на-
вчання та клінічної практики, а й центрами науково-до-
слідницької діяльності [7]. Наукові школи представлені у 
ВНМУ ім. М. І. Пирогова 13 напрямками: нормальної та 
патологічної фізіології, анатомії людини, функціональної 
морфології та інтегративної антропології, мікробіології, 
експериментальної хірургії, неврології, акушерства та гі-
некології, дитячої хірургії, клінічної імунології та алерго-
логії, фармакології та клінічної фармакології, соціальної 
медицини і організації охорони здоров’я, гігієнічна і те-
рапевтична школи. Основні медичні технології полягають 
у розробці і науковому обґрунтуванні технологій визна-

чення нормативних критеріїв здоров’я різних вікових та 
статевих груп населення; розробці алгоритмів, методів і 
програм комп’ютерного моделювання функціонування 
різних органів та систем організму в нормі і патології; ви-
значенні закономірностей морфогенезу і патоморфозу за-
хворювань різного походження з метою удосконалення їх 
профілактики; проведенні експериментальних досліджень 
та впровадженні нових лікарських засобів; клінічних ви-
пробуваннях нових лікарських засобів. Вектор розвитку 
науково-дослідних робіт університету спрямований на 
реалізацію тенденцій європейської вищої школи з метою 
подальшої інтеграції в європейський і світовий освітньо-
науковий простір. У ВНМУ ім. М. І. Пирогова  у 2017 році 
проводились наукові розробки з робіт фундаментального 
прикладного та характеру характеру. Здійснювались  клі-
нічні випробування нових лікарських засобів. Обсяг дер-
жавного фінансування науково- дослідних робіт значно 
зріс, що забезпечило належний рівень наукової новизни 
виконаних досліджень (підготовлено й отримано патенти, 
з них винаходи та авторські свідоцтва). На базі універси-
тету у 2017 році проведено 17 науково-практичних заходів 
(з’їзди, конгреси, симпозіуми, на у кові конференції) різно-
го рівня, з них – 6 конференцій включено до реєстру за-
ходів МОЗ та АМН України. У ВНМУ ім. М. І. Пирогова 
протягом останнього року науково-педагогічні працівники 
видали велику кількість монографій, підручників, значну 
кількість наукових публікацій, у тому числі у визнаних 
зарубіжних та вітчизняних фахових виданнях, що індек-
суються у міжнародних наукометричних базах. Опублі-
ковані та подані до реєстру МОЗ України 30 нововведень 
з лікувально-діагностичної та профілактичної роботи, 
впроваджено в практику охорони здоров’я 158 наукових 
розробок. З числа професорсько-викладацького складу 
62 є членами спеціалізованих вчених рад ДАК України. 
В університеті функціонують спеціалізовані вчені ради 
за такими спеціальностями, як акушерство та гінекологія, 
хірургія, дитяча хірургія, нормальна анатомія, нормальна 
фізіологія, педіатрія, інфекційні хвороби, мікробіологія, 
медична біохімія. В університеті видаються наукові фа-
хові періодичні видання, що включені до переліку ДАК 
України: “Вісник Вінницького національного медичного 
університету”, “Вісник морфології”, “PainMedicine (Ме-
дицина болю)”. Щорічно видаються збірники наукових 
праць студентів та молодих вчених. 

Висновки. У ВНМУ ім. М. І. Пирогова професійна 
медична освіта набуває європейської стандартизації че-
рез модернізацію навчального процесу, сучасні технології  
керування, підвищення якості навчання шляхом модер-
нізації навчання та практичної підготовки студентів, яка 
побудована на сучасних інноваційних технологіях, ство-
рення альтернативи клінічним базам – Медичного симу-
ляційного центру, в інтерактивних формах навчання, з 
елементами дистанційної освіти. Уніфікація національної 
освітньої системи згідно зі стандартами з країнами Євро-
пи перспектується у взаємовизнанні результатів навчання 
та дипломів про вищу освіту [3]. Стратегічне завдання по-
лягає у формуванні професійно готового до самостійної 
лікарської практики фахівця, що дає можливість надати 
кожному студенту шанс стати конкурентоспроможним фа-
хівцем та мати можливість вибору місця праці у країнах 
Європейського простору. 
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Мета роботи – обґрунтувати особливості сучасної парадигми медичної освіти.
Основна частина. Напрямок розвитку цілісної моделі освіти визначається освітньою парадигмою, яка являє собою 

динамічну концептуальну схему-модель постановки проблем і їх вирішення; цілісну систему теоретичних, методологіч-
них та аксіологічних установок. До особливостей сучасної парадигми медичної освіти можна віднести демократичність, 
людиноцентрованість, зростання ролі самоосвіти, вагому технократичну складову, інтегративність та інтернаціоналізацію. 
Проблеми навчання можливо подолати стимуляцією самоосвіти з підвищенням мотивації, активацією дивергентного 
мислення, практичною та соціальною орієнтованістю навчання, сполученням класичних методик викладання з новітніми 
високотехнологічними, підвищенням якості кадрового та методичного забезпечення освітнього процесу.

Висновки. До особливостей сучасної парадигми медичної освіти можна віднести демократичність, людиноцентро-
ваність, зростання ролі самоосвіти, вагому технократичну складову, інтегративність та інтернаціоналізацію. Проблеми 
навчання можливо подолати стимуляцією самоосвіти з підвищенням мотивації, активацією дивергентного мислення, 
практичною та соціальною орієнтованістю навчання, сполученням класичних методик викладання з новітніми високо-
технологічними, підвищенням якості кадрового та методичного забезпечення освітнього процесу. 

Ключові слова: освітня парадигма; особливості; людиноцентрованість; самоосвіта; кадрове та методичне забезпечення.

The aim of the work – to substantiate features of the modern paradigm of medical education.
The main body. Trend of development of holistic education model is defined by educational paradigm, which is a dynamic 

conceptual scheme-model of problem setting and solving; a united system of theoretical, methodological and axiological settings. 
Peculiarities of modern paradigm of medical education include democracy, humanity, increase of self-education role, important 
technocratic component, integrity and internationalization. We can overcome problems of education by stimulation of self-education 
with motivation increase, activation of divergent thinking, practical and social orientation of educational process, combination of 
classical methods of tutoring with innovational hi-tech methods, increase of human and material resources quality.

Conclusions. The peculiarities of the modern paradigm of medical education include democracy, human centering and the 
growth of the role of self-education, a significant technocratic component, integrity and internationalization. Problems of education 
may be overcome by stimulating self-education with increasing motivation, activating divergent thinking, practical and social 
orientation of learning, combining classical teaching methods with the latest high-tech, improving the quality of staffing and 
methodological provision of educational process.

Key words: educational paradigm; peculiarities; humanity; self-education; human and material resources.

Вступ. Напрямок розвитку цілісної моделі осві-
ти визначається освітньою парадигмою, яка являє со-
бою динамічну концептуальну схему-модель постанов-
ки проблем і їх вирішення; цілісну систему теоретич-
них, методологічних та аксіологічних установок [1, 2].  
З початком ХХІ століття ми маємо можливість спостері-
гати зміну парадигми медицини як науки та практики, а 
паралельно з тим мають відбуватися і зміни парадигми 
медичної освіти. Основою потреби змін парадигми меди-
цини в цілому стало прагнення досягнення контролю над 
охороною здоров’я шляхом максимальної формалізації та 
стандартизації [3], що ми спостерігаємо зараз в Україні із 
реформуванням практичної охорони здоров’я. Однак па-
радигмі медичної освіти в силу історичного та когнітивно-
го ракурсів часто притаманний певний конформізм, коли 
освітні плани і програми не підлягають адаптації відповід-
но до інновацій та реформ, і часто залишаються застаріли-
ми, що потребує оновлення філософії освіти в цілому та, 
зокрема, розробки напрямків реформування об’єднаними 
зусиллями освітян-науковців, адміністративного ресурсу і 
фахівців державного та світового рівня. 

Мета роботи – обґрунтувати особливості сучасної па-
радигми медичної освіти.

Основна частина. В історичному аспекті у медичній 
освіті, як і в освіті в цілому, тривалий час (до 90-х рр. ХХ 
ст.) панувала авторитарно-ідеологічна парадигма, коли не 
дозволялося відходити від певних стратегічних принципів 
та чітко визначених методологічних підходів. Дуже поступо-
во, з певною боротьбою зараз відбувається перехід системи 
медичної освіти на засади демократизму та впровадження у 
навчальний процес провідних гуманістичних принципів: то-
лерантності, рівності, співпраці, діалогічного підходу тощо.

Основною спрямованістю сучасної парадигми медичної 
освіти стала людиноцентрованість (гуманістична парадиг-
ма). Ця риса освітнього процесу є вкрай важливою та охо-
плює усі види діяльності університетів, на що вказували у 
2017 році провідні спеціалісти Світової академії мистецтва 
та науки (WAAS), до якої входять такі відомі організації, 
як “Лікарі без кордонів” та “Грінпіс” [4]. Саме в контексті 
людиноцентрованості відбувається зміна стратегії навчання 
з дидактичного навчання (“лектор-слухач”) на практично-
орієнтоване (“тренер-учасник”). Найбільш яскравим при-
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кладом такої стратегії стало впровадження новітніх техно-
логій симуляційно-імітаційного навчання і тренування, що 
відбувається із залученням високотехнологічних фантомів, 
тренажерів та муляжів за участю передових комп’ютерних 
цифрових технологій. Зокрема, у Львівському національно-
му медичному університеті імені Данила Галицького створе-
ний центр імітаційного навчання, в якому планово навчають-
ся студенти випускних курсів та факультету післядипломної 
освіти у форматі практично-орієнтованої стратегії навчання 
“тренер-учасник”. Однак, постулюючи високотехнологічні 
технології людиноцентрованості навчання, не слід відкида-
ти класичного клінічного навчання біля ліжка хворого, яке 
за умов певної перебудови може проводитися за сучасним 
стратегічним напрямком “тренер/викладач-учасник/студент” 
[5–7]. Такий стратегічний напрямок не є значно витратним у 
матеріальному відношеннi для університету і потребує пере-
дусім зміни психології та вмотивованості викладача [7], його 
високого професіоналізму, бажання і вміння вчитися самому 
та вчити інших.   

Не менш важливою стратегією людиноцентрованості 
парадигми медичної освіти є постійне збільшення значен-
ня самостійної роботи студентів. Сучасна система медич-
ної освіти переживає справжній бум перемін через екс-
поненціальне зростання обсягу інформації, глобалізацію, 
акти вацію спілкування між професіоналами різних країн 
світу, впровадження цифрових технологій до все більшого 
числа обстежень та досліджень. Такі процеси зумовлю-
ють потребу у введенні нових методів навчання (переваж-
но он-лайн) та стимуляції самоосвіти, оскільки остання 
є максимально індивідуальною/персоніфікованою за гра-
фіком, тематикою та інтенсивністю, більш мобільною та 
наближеною до сучасних досягнень науки. Однак, беручи 
стратегічний напрямок на збільшення ролі самостійної 
роботи та самоосвіти в парадигмі медичної освіти, слід 
пам’ятати і про її недоліки, до яких відноситься проблема 
недосконалості контро лю за самоосвітою, відсутність ста-
лого її місця у державній освітній системі, неврахування 
при набутті чергової лікарської категорії чи прийнятті на 
посаду, що значно знижує мотивацію студентів та прак-
тикуючих лікарів. У стратегічному напрямку парадигми 
медичної освіти не слід нехтувати і класичними методи-
ками самостійної роботи студента, які показали досить 
високу ефективність, – це залучення студентів до науко-
вої та санітарно-просвітницької роботи. Наша практика 
показує, що проведення наукових досліджень стимулює 
пізнавальну діяльність у цілому, а також покращує орга-
нізованість, закріплює певні когнітивні навички, вчить 
аналізувати, систематизувати, розуміти та застосовува-
ти отримані знання на практиці, тобто навчає того, чого 
і має досягати академічна університетська наука. Врахо-
вуючи зміну парадигми медицини в цілому та зміщення 
акцентів на формування звичок здорового способу життя, 
участь студентів у проведенні шкіл пацієнтів та семінарів-
зустрічей не тільки підвищує загальну культуру здоров’я 
серед населення країни, а й забезпечує навчання молоді 
ораторського мистецтва, організації публічних виступів, 
реферативної роботи з матеріалом, закріплює активну 
громадянську та громадську позицію. Тому в контексті са-
моосвіти край важливою проблемою стає вдосконалення 
методів контролю та оцінки, які зараз активно розробля-
ються, вивчаються, впроваджуються, однак, незважаючи 
на це, у цілому залишаються консервативними з недостат-
ньою стимуляційною складовою і невизначеним внеском 
до системи освіти в цілому.  

Характеризуючи сучасну парадигму будь-якої освіти 
в цілому, слід зазначити, що вона також визначається як 
культурно-ціннісна, духовна, академічна, професійна, тех-
нократична [8]. На нашу думку, провідною парадигмою 
саме медичної освіти виступає професійна, яка сконцен-
трована на практичній функції освіти і залежить від со-
ціальних запитів (наприклад, сучасне зростання потреби 
в лікарях певних спеціальностей, як широких, так і украй 
вузьких – сімейні лікарі, кардіохірурги, медичні генетики, 
реабілітологи – з огляду на тенденції захворюваності та 
соціально-політичні події у країні). Однак у сучасних умо-
вах професійна парадигма медичної освіти нерозривно 
поєднана з технократичною її складовою, яка характери-
зується приматом техніки і технології над наукою та клі-
нікою. Слід підкреслити, що саме технократизм сучасної 
парадигми освіти і робить навчання інтенсифікованим із 
використанням сучасних цифрових та імітаційно-симу-
ляційних технологій, поєднуючи людиноцентрованість 
із вивченням новітньої техніки [9]. Проте технократична 
стратегія парадигми освіти має і мінуси, до яких відно-
ситься вузька практична спрямованість і певною мірою 
нехтування принципами духовності та культурних ціннос-
тей. Проявом цього є те, що все більше студентів-медиків 
хочуть здобути спеціальності, пов’язані з практичним ви-
користанням високотехнологічних і дороговартісних ме-
тодів діагностики та лікування (ультразвукова й доплерна 
діагностика, мультиспіральна комп’ютерна томографія 
з контрастуванням, ендоскопічні методики візуалізації 
тощо). У такій технократичній парадигмі починають до-
мінувати інтереси фінансово-економічного спрямування, 
що також повинно враховуватись під час навчання. 

Важливою особливістю парадигми сучасної медичної 
освіти є її інтегративність – органічне поєднання з іншими 
галузями освіти чи діяльності, що приводить до створення 
нових якостей чи характеристик. Тут передусім має значення 
міжнародна співпраця (інтернаціоналізація) як у сфері кла-
сичної педагогіки, так і у сфері науки. Тільки у відкритому  
для усього світу середовищі можна навчити і виховати 
сучасного висококваліфікованого спеціаліста, обізнаного 
з сучасними міжнародними досягненнями науки та прак-
тичної охорони здоров’я. У цій стратегії медичної освіти 
у нашого Львівського націо нального медичного універ-
ситету є певні вагомі досягнення, однак інтегративність/
інтернаціоналізація мають бути постійними особливос-
тями парадигми сучасної медичної освіти і рух у цьому 
напрямку не можна сповільнювати. Крім того, слід зазна-
чити, що медична освіта не існує ізольовано, а розвива-
ється одночасно з іншими видами освіти, залежить від со-
ціоекономічних характеристик та геополітичних процесів. 
Передусім, медична освіта переплітається з економічними 
(менеджмент у медицині), юридичними (медичне право), 
логістичними, лінгвістичними, фізико-математичними, хі-
мічними та іншими науками, що особливо стає затребува-
ним в умовах реформування практичної системи охорони 
здоров’я України за принципами фінансової, економічної 
та юридичної незалежності медичних закладів. 

Також хочемо зазначити, що класична медична освіта 
зазвичай відкидає нетрадиційну медицину або приділяє їй 
недостатньо уваги, в той час як закордонні науковці бачать 
майбутнє за поєднанням цих різновидів у вигляді інтегра-
тивної медицини [10]. 

Таким чином, у наш час відбувається чергова зміна 
парадигми медичної освіти, головними проблемами якої 
залишаються конформізм, відсутність зв’язку освітньої 
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медичної системи з суспільним попитом, недостатня вмо-
тивованість професорсько-викладацького складу, зневага 
до фінансово-орієнтованих інтересів студентів. Можливі 
розв’язки лежать у площині стимуляції самоосвіти шля-
хом підвищення мотивації, активації дивергентного мис-
лення, практичної та соціальної орієнтованості навчання, 
сполучення класичних методик викладання з новітніми 
високотехнологічними різновидами. 

Висновки. До особливостей сучасної парадигми ме-
дичної освіти можна віднести демократичність, людино-
центрованість, зростання ролі самоосвіти, вагому техно-
кратичну складову, інтегративність та інтернаціоналізацію. 
Проблеми навчання можливо подолати стимуляцією само-
освіти з підвищенням мотивації, активацією дивергентно-
го мислення, практичною та соціальною орієнтованістю 
навчання, сполученням класичних методик викладання з 
новітніми високотехнологічними, підвищенням якості ка-
дрового та методичного забезпечення освітнього процесу. 
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Мета роботи – провести аналіз ефективності підходів до формування сучасного викладача медичного університету.  
Основна частина. У статті висвітлено діяльність навчально-тренінгового центру для викладачів з метою підвищення 

професійної, мовної компетентності та володіння сучасними інноваційними технологіями навчання, що має важливе 
значення для підвищення ефективності освітнього процесу в університеті. Наступним етапом є впровадження в освіт-
ній процес інтерактивних платформ “OfficeMix” та “Forms”, що дасть змогу прозорого моніторингу процесу підготовки 
студентів до ліцензійних іспитів “Крок”.

Висновок. Проведений аналіз дозволяє стверджувати, що у формуванні сучасного викладача медичного університету 
важливе місце належить навчально-тренінговим центрам, де використовуються напрямки з підвищення професійної, 
мовної компетенції та володіння інноваційними методами навчання.
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The aim of the work – to conduct an analysis of the effectiveness of approaches to the formation of a modern lecturer of 
medical university.

The main body. The article discusses the activity of the training and educational center for teachers for the purpose of improving 
professional and language competence and possessing modern innovative teaching technologies that are important for increasing 
the efficiency of the educational process at the university. The next step is to introduce the “OfficeMix” and “Forms” interactive 
platforms into the educational process, which will allow for transparent monitoring of the process of preparing students for the 
license examinations “Krok”.

Conclusion. The analysis makes it possible to assert that in the formation of a modern teacher of a medical university an 
important place belongs to training and training centers, where the directions for increasing professional, linguistic competence 
and knowledge of innovative teaching methods are used.

Key words: educational process; training and educational center; professional education of a teacher.

Вступ. Відповідно до ст. 58 Закону України “Про вищу 
освіту”, науково-педагогічний працівник (далі – НПП) 
зобов’язаний забезпечувати викладання на високому на-
уково-теоретичному і методичному рівні навчальних дис-
циплін відповідної освітньої програми за спеціальністю.

Для здійснення покладених завдань НПП необхідне 
постійне підвищення професійного рівня, педагогічної 
майстерності, наукової кваліфікації.

Враховуючи зміну парадигми освітнього процесу в 
підготовці медичних (фармацевтичних) кадрів, викладач 
університету повинен володіти інноваційними технологія-
ми, удосконалювати методики викладання, орієнтовані на 
високу професійну компетентність фахівця в галузі охо-
рони здоров’я. Однією із нагальних вимог, відповідно до 
чинної законодавчої бази України, викладач закладу вищої 
освіти повинен вдосконалювати знання з іноземної мови, 
що дозволить використовувати досягнення світової науки 
і практики, брати активну участь у міжнародних програ-
мах і стажуваннях, наукових форумах тощо. 

Враховуючи виклики часу, сучасні вимоги і тенден-
цію, в Державному вищому навчальному закладі “Іва-
но-Франківський національний медичний університет” 
(далі – ДВНЗ “ІФНМУ”) створено навчально-тренінговий 
центр) для підвищення професійної майстерності викла-
дачів.

Мета роботи – провести аналіз ефективності підходів 
до формування сучасного викладача медичного універси-
тету.  

Основна частина. Участь ДВНЗ “ІФНМУ” в проекті 
“Tempus MUMEENA” дозволила модернізацію існуючого 
психолого-педагогічного курсу підготовки молодих ви-
кладачів у навчально-тренінговому центрі (далі – НТЦ) 
для підвищення професійної майстерності викладачів. 
Модернізація включала такі моменти, як:

– навчання в малих групах;
– формування груп за професійним профілем;
– оцінка якості навчання;
– охоплення великої аудиторії викладачів впродовж 

навчального року.
Ефективна робота в НТЦ для викладачів забезпечу-

ється завдяки новітньому обладнанню (смарт-дошки, пер-
сональні комп’ютери тощо). НТЦ здійснюють підготовку 
викладачів у трьох напрямках: 1) підвищення професійної 
майстерності молодих викладачів; 2) іноземні мови для 
професійного спілкування; 3) інтерактивні методи в під-
готовці медичного університету. 

На початку кожного навчального року, згідно з пода-
ними кафедрами заявками, формуються групи терапев-
тичного, хірургічного, стоматологічного та теоретичного 
профілю. Найбільший інтерес серед слухачів викликають 
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теми, що стосуються проведення практичних занять, пра-
вильного ведення навчально-звітної документації та ро-
боти в НТЦ для студентів, які розміщені на профільних 
кафедрах. Для формування клінічного мислення у студен-
тів і оволодіння практичними навичками частину занять 
з молодими викладачами проводять доценти і професори 
університету на базі навчально-практичних центрів (далі 
– НПЦ) для студентів. Під час занять у НПЦ для студентів 
молоді викладачі вдосконалюють свою професійну май-
стерність. Слухачі, які успішно закінчили цикл, отриму-
ють сертифікат.

Модернізація методологічної освітньої парадигми, 
задекларована в Болонській конвенції та Державній на-
ціональній програмі “Освіта: Україна ХХІ століття”, не 
можлива без ефективного підвищення лінгвістичного рів-
ня працівників освітньої галузі.

Вільний вибір мови навчання іноземними громадяна-
ми диктує, у свою чергу, необхідність суттєвого вдоскона-
лення навичок володіння іноземними мовами (і передовсім 
– англійською) викладацького складу як гуманітарних, так 
і профільних кафедр. До того ж ідеться про опанування не 
лише так званої General English, а й Academic English, тоб-
то ділової (професійної) іноземної мови, якою необхідно 
забезпечувати освітній процес. Виходячи з цього, в НТЦ з 
2013 року запрацював напрямок “Іноземні мови для про-
фесійного спілкування”, навчання з якого забезпечує ка-
федра мовознавства  ДВНЗ “ІФНМУ”, завдання якого:

– подолання психологічного бар’єра слухачів у про-
цесі спілкування іноземною мовою (англійською, німець-
кою, французькою, польською);

– вдосконалення мовних навичок викладачів універ-
ситету, які проводять заняття англійською мовою;

– задоволення потреб слухачів щодо оволодіння про-
фесійним термінологічним словником та його застосуван-
ня в процесі реальної комунікації;

– формування у слухачів навичок реферування фахо-
вих статей, пошуку інформації в іншомовних джерелах, 
ведення кореспонденції, підготовка доповідей і рефератів 
іноземною мовою. Цей курс навчання передбачає 60 год 
практичних занять та 80 год самостійної роботи, підсум-
ковий контроль у формі тестів і творчого завдання. Повна 
програма передбачає дворічний курс навчання.

Більшість груп першого року навчання займається за 
програмою “General Medicine”. Групи другого року на-
вчання формуються відповідно до вузькоспеціалізованого 
принципу професійної ділової мови, тобто профілю ка-
федр, працівники яких є слухачами НТЦ. Незалежно від 
року навчання, при доборі програм обов’язково врахову-
ється первинний рівень володіння іноземною мовою (по-
чатковий, базовий чи середній), засвідчений слухачем під 
час вступного тестування.

Починаючи з 2014 року, в НТЦ поетапно впроваджу-
валися програми з вивчення різних іноземних мов: ан-
глійської, німецької, французької та польської. Станом на 
сьогодні напрямок удосконалення професійних іноземних 
мов має з усіх вищеперелічених циклів програми дворіч-
ного навчання.

Розширення переліку мов, які вивчаються в НТЦ, 
зумовлене необхідністю забезпечити високий рівень на-
вчальної, наукової та власне професійної мобільності ви-
кладачів ДВНЗ “ІФНМУ”, котрі часто є учасниками між-
народних конференцій, програм обміну, закордонних ста-
жувань, друкують статті в міжнародних виданнях тощо. 

Безумовно, удосконалення професійної (ділової) інозем-
ної мови істотне також і для можливості опанування мето-
дик, репрезентованих у закордонних наукових і науково-
популярних джерелах, і представлення в інших державах 
власних напрацювань у сфері охорони здоров’я.

Від початку роботи в НТЦ навчалося 948 осіб з на-
прямку “Іноземні мови для професійного спілкування”. 
Сертифікати про успішне завершення курсу навчання з 
професійної англійської мови отримали 602 слухачі, з ні-
мецької – 42, з французької – 19, з польської – 41 праців-
ник. Чимало викладачів закладу виявили бажання вивчати 
різні іноземні мови одночасно. 14 осіб здобули сертифіка-
ти з англійської і німецької мов, 2 – з англійської і фран-
цузької, 20 – з англійської і польської. З 2013 до 2017 року 
сертифікати про початковий рівень володіння іноземними 
мовами отримали 127 осіб, базовий – 298, середній – 279 
слухачів.

На виконання рішення Вченої ради ДВНЗ  
“ІФНМУ” від 16.01.18 про підвищення рівня володіння 
англійською мовою викладачів закладу, які працюють з 
іноземними студентами, заплановано впровадити програ-
му третього року навчання “Improved Medical English” для 
випускників НТЦ, які успішно завершили дворічний курс 
із циклу “Англійська мова для професійного спілкування”.

У 2017 році в НТЦ ДВНЗ “ІФНМУ” відкрито новий 
напрямок із підготовки працівників закладу до складання 
іспиту з англійської мови на рівень В2. Така структурна 
реорганізація НТЦ зумовлена як необхідністю входжен-
ня у простір світового освітнього процесу, так і набуттям 
чинності наказів МОН України і постанов Кабінету Мі-
ністрів Украї ни, які регламентують порядок присвоєння 
вчених звань і підготовки здобувачів вищої освіти ступеня 
доктора філософії чи доктора наук.

Становлення напрямку екзаменаційної під-
готовки в НТЦ стало можливим завдяки укладе-
ному 10.02.17 договору про співпрацю між ДВНЗ  
“ІФНМУ” та Grade Education Centre (м. Київ), який 
є єдиним в Україні платиновим тест-центром з про-
ведення іспитів Cambridge Assessment English.  
У серпні 2017 року ДВНЗ “ІФНМУ” отримав сертифі-
кат про статус Exam Preparation Centre від Cambridge 
Assessment English. Загалом за програмами екзаменацій-
ної підготовки в НТЦ навчалися 119 працівників ДВНЗ 
“ІФНМУ”.

Ефективну підготовку викладачів ДВНЗ  
“ІФНМУ” до іспиту FCE забезпечено введенням у дію 
лінгафонного кабінету, обладнаного навушниками, пере-
городками і комп’ютерами, закуплено навчально-мето-
дичні комплекси “Compact First”, “Objective First”, “First 
Trainer”, “Empower”, а також регулярним проведенням 
методичних конференцій і Skype-консультацій спільно з 
представниками Grade Education Centre.

Зазначені результати підтверджують факт доб ре 
створених умов для ефективного підвищення лінгвістич-
ної компетентності професорсько-викладацького складу 
ДВНЗ “ІФНМУ”, що, у свою чергу, сприятиме формуван-
ню лікаря (викладача) європейського зразка – всебічно 
розвинутого, здатного сприймати й застосовувати надбан-
ня світової медицини.

Науковий прогрес не залишає осторонь й освітній 
процес. Тепер студентів не здивуєш порталами дистанцій-
ної освіти, проблемно-орієнтованим навчанням, але у цій 
погоні за освоєнням нових технологій викладачам інколи 
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не вистачає часу на освоєння цих сучасних технологій 
навчання. Звичайно, практично всі викладачі у сучасних 
конкурентних умовах проявляють себе із найкращої сто-
рони, коли намагаються застосовувати мультимедійний 
вміст під час проведення лекційних та практичних занять, 
однак існують сучасні інтерактивні технології, котрі мо-
жуть значно підняти рівень зацікавленості та вмотивова-
ності як студентів, так і викладачів до процесу навчання.

Основні інтерактивні технології, котрі застосову-
ються в освітньому процесі, – це технології на основі 
WEB. Так, у ДВНЗ “ІФНМУ” успішно використовуєть-
ся комплекс “Віртуальний пацієнт” на основі платформи 
“OpenLabyrnth”, платформа “EDX-IFNMU”, “Office365”. 
Застосування цих платформ вимагає професійного во-
лодіння комп’ютером, однак виявилось, що це є пробле-
мою для частини викладачів. З метою подолання цього 
бар’єра в НТЦ для всіх викладачів проводились підго-
товчі ознайомлювальні курси з демонстрацією основних 
можливостей інтерактивних платформ університету. При 
цьому важливими є індивідуальні форми навчання заці-
кавлених ННП з урахуванням рекомендацій наших колег 
із медичної школи “St George’s, University of London”, які 
пропонували залучити зацікавлених студентів старших 
курсів до створення інтерактивного навчального контен-
ту кафедр. Продуктивність роботи, швидкість підготовки 
тестових зразків та тестових кейсів віртуальних пацієнтів 
виросла удвічі. 

Наступним етапом є впровадження в освітній процес 
зв’язку інтерактивних платформ “OfficeMix” та “Forms”, 
що дасть змогу прозорого моніторингу процесу підго-
товки студентів до ліцензійних іспитів “Крок” та виведе 
процес навчання на абсолютно новий цікавий рівень, де 
кожен викладач і студент будуть миттєво дізнаватись про 
ефективність своєї діяльності. Така тестова платформа 

вже напрацьована та готується до широкого впровадження 
в освітній процес.

Висновок. Проведений аналіз дозволяє стверджувати, 
що у формуванні сучасного викладача медичного універ-
ситету важливе місце належить навчально-тренінговим 
центрам, де використовуються напрямки з підвищення 
професійної, мовної компетенції та володіння інновацій-
ними методами навчання.

Список літератури 
1. Про вищу освіту : Закон України від 01.07.2014 року 

№ 1556-VII. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/
laws/show/1556-18.

2. Нові вимоги МОН України щодо присвоєння вчених 
звань : наказ від 06.02.2017 року №174. – Режим доступу :  
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0245-17.

3. Медична освіта у світі та в Україні : навч. посіб. /  
[Ю. В. Поляченко, В. Г. Передерій, О. П. Волосовець та 
ін.]. – К. : Книга-плюс, 2005. – 383 с.

References
1. Zakon Ukrainy vid 01.07.2014 № 1556-VII Pro vyshchu 

osvitu [Higher Education Act of Ukraine № 1556-VII of July 
1, 2014]. – Retrieved from: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/
show/1556-18 [in Ukrainian].

2. Nakaz, №174 (2017). Novi vymohy MON Ukrainy 
shchodo prysvoiennia vchenykh zvan [New requirements of the 
Ministry of Education and Science of Ukraine for the awarding 
of academic titles]. – Retrieved from: http://zakon5.rada.gov.
ua/laws/show/z0245-17 [in Ukrainian].

3. Poliachenko, Yu.V., Perederii, V.H., & Voloso vets,  O.P. 
(2005). Medychna osvita u sviti ta v Ukraini [Medical education 
in the world and in Ukraine]. Kyiv: Knyha-plius [in Ukrainian].

Отримано 22.03.18



48

УДК 378.147:004.773.7:[378.4:61]
ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ ОН-ЛАЙН ТЕХНОЛОГІЙ У СИСТЕМУ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ГАЛУЗІ 
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Запорізький державний медичний університет

THE EXPERIENCE OF INTRODUCING ONLINE TECHNOLOGIES INTO THE SYSTEM OF TRAINING 
SPECIALTIES IN THE FIELD OF KNOWLEDGE 22 “HEALTH PROTECTION”

Y. M. Kolesnik, M. O. Avramenko, S. A. Morhuntsova, O. A. Ryzhov
Zaporizhzhia State Medical University

Мета роботи – проаналізувати впровадження в навчальний процес ВМ(Ф)НЗ курсів за вибором за формою дистанцій-
ного навчання за технологією онлайн-курсів, які реалізовані на платформі edX, що розташована на віртуальному сервері 
хмари Azure.

Основна частина. У статті представлено досвід впровадження сучасних технологій у форматі on line в систему 
підготовки фахівців галузі знань 22 “Охорона здоров’я”. Автори розкривають послідовність організаційних кроків до 
вирішення завдання реалізації повного циклу технологій e-learning: від розробки онлайн-курсу до організації процесу 
самостійної роботи студентів з онлайн-сервісами. Розкриті основні складнощі імплементації інноваційних форм навчання 
до консервативної системи організації навчального процесу медичного університету, а саме: організація вільного вибору 
дисциплін при підготовці фахівців, забезпечення якісної організації самостійної роботи студента, запровадження нових 
методів підготовки до ліцензійного іспиту “Крок”, та запропоновані шляхи їх вирішення.

Висновок. Імплементація технологій e-learning у систему додипломної освіти медичного університету курсів у форматі 
курсів за вибором дозволяє надати студентам реальний вибір курсів, а також відображати в контенті цих курсів найсу-
часніші досягнення науково-практичного напрямку, привносить елементи інтерактивності до процесу навчання, а також 
створює умови для дистанційного моніторингу навчальної активності студентів викладачами. 

Ключові слова: медична освіта; дистанційне навчання; онлайн-курси; LMS edX; хмарні сервіси ІТ.

The aim of the work – to analyze the introduction into the educational process of Medical (Pharmaceutical) Institutions of 
Higher Education of elective courses in the form of distance learning based on the online course technology, implemented on the 
edX platform located on the Azure cloud virtual server.

The main body. The article presents the experience of introducing modern online technologies into the system of training of 
specialists in the field of knowledge 22 “PUBLIC HEALTH”. The authors show the sequence of organizational steps to be taken, 
to implement the full cycle of e-learning technologies: from elaborating an online course to organizing the process of students’ 
self-study with online services. We found the main difficulties of implementing the innovative forms of education into the 
conservative system in which educational process is organized at medical universities: organization of free choice of disciplines 
in the training of specialists; ensuring quality organization of students’ self-study; introduction of new methods of training for 
the KROK licensed exam, and ways to resolve them were suggested.

Conclusion. Implementation of e-learning technologies in the system of graduate education at a medical university in the 
format of elective courses makes it possible to provide students with real choice of courses as well as to reflect the most advanced 
scientific and practical achievements in the content of these courses, brings elements of interactivity into the learning process, 
and also creates conditions for remote monitoring of students’ academic activity by teachers.

Key words: medical education; distance learning; online courses; LMS edX; IT cloud services.

Вступ. Закони України “Про вищу освіту”, “Про осві-
ту”, інші законодавчі акти та національні програми міс-
тять чітко визначені поняття, плани та заходи щодо недо-
пущення зниження якості освіти, неприпустимості засто-
сування застарілих методів навчання. 

Науково-педагогічний колектив Запорізького держав-
ного медичного університету при підготовці фахівців га-
лузі знань 22 “Охорона здоров’я”, забезпечуючи виконання 
вимог нормативно-правової бази, прагне бути осередком 
прогресу, закладом системно високої якості освітніх по-
слуг. Запровадження освітніх інновацій в університеті має 
постійний характер. Колектив має беззаперечні та суттєві 
здобутки, надбання, запроваджено ряд новітніх технологій, 
які до цього не використовувалися у вищих медичних на-
вчальних закладах у даному вигляді, формах чи масштабі.

При цьому слід враховувати, що вища медична освіта 
є детально вибудованою і структурованою системою, при-
йняття рішень щодо нововведень і запровадження змін по-

винно мати обґрунтовані аргументи до початку введення 
інновацій. 

Проаналізувавши діючу систему підготовки фахів-
ців галузі знань 22 “Охорона здоров’я”, було визначено 
доцільним запровадження змін у проекції на майбутній 
результат. Колектив університету прийняв рішення про 
запровадження нових форм та технологій навчання до іс-
нуючих в університеті. 

Вважаємо, що на даний час в організації освітнього 
процесу підготовки фахівців галузі знань 22 “Охорона 
здоров’я” існують 3 розділи, організація яких підлягає не-
гайному вирішенню, а новітні освітні технології є вдали-
ми інструментами до даного процесу. Вказаними питан-
нями є:

– реалізація п. 15 ст. 62 Закону України “Про вищу 
освіту” [1];

– забезпечення якісної організації самостійної роботи 
студента;
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– запровадження нових методів підготовки до ліцен-
зійного іспиту “Крок”.

Мета роботи – аналіз кроків впровадження в навчаль-
ний процес ВМ(Ф) НЗ курсів за вибором за формою дис-
танційного навчання за технологією онлайн-курсів, які 
реалізовані на платформі edX [2], що розташована на вір-
туальному сервері хмари Azure.

Основна частина. Колектив університету, опрацю-
вавши протягом 2015–2016 н. р. існуючий віт чизняний та 
світовий досвід, дійшов висновку, що ми маємо перспек-
тиви щодо запровадження власних інновацій. Організація 
вільного вибору дисциплін при підготовці фахівців галузі 
знань 22 “Охорона здоров’я” неодноразово обговорювала-
ся на засіданнях та нарадах представників закладів вищої 
освіти та МОЗ України. Згідно з Листом МОЗ України від 
29.06.2016 року № 23-01-9/255, Рішенням ХІІІ Всеукра-
їнської науково-практичної конференції з міжнародною 
участю “Актуальні питання якості медичної освіти” 12–13 
травня 2016 року, зазначено: враховуючи особливості га-
лузі та специфіку професійної діяльності фахівців про-
фесійної кваліфікації “Лікар”, “Лікар-стоматолог”, реа-
лізація п. 15 ст. 62 Закону України “Про вищу освіту” в 
повному обсязі є неможливою.

Колектив університету запропонував шляхи реа лізації 
ст. 62 Закону України “Про вищу освіту”. ЗДМУ першим 
серед закладів вищої медичної освіти України запровадив 
у 2016–2017 н. р. вивчення дисциплін вільного вибору сту-
дентів за допомогою новітніх інформаційних технологій 
– онлайн-курсів [3]. Але мався на увазі не пошук в елек-
тронних ресурсах Інтернету онлайн-курсів, а створення 
власних. Адже, по-перше, онлайн-курси є новою формою 
навчання (позитивно оціненою освітньою спільнотою та 
взятою до активного використання) і потрібних нам кур-
сів не існувало взагалі; по-друге, саме викладачі універ-
ситету визначили “форму” цих курсів – від дизайну до 
видів контролю, сформувавши цілісну авторську модель 
онлайн-курсів ЗДМУ. Відповідно до розробленої концеп-
ції корпоративних знань, онлайн-курси, які є інтелекту-
альним продуктом, створеним професорсько-викладаць-
ким складом, є не тільки засобом для навчання студента, 
а є витвором, який фіксує сучасний досвід відповідного 
наукового напрямку для забезпечення соціальних потреб 
суспільства. Створення онлайн-курсу дає можливість за-
фіксувати точку опори для розвитку студента. Треба від-
значити, що матеріал, представлений в онлайн-курсі, має 
найкоротшу траєкторію доставки навчальної інформації 
до студента, тому є найліпшою формою для організації 
навчання саме курсів за вибором, які повинні відображати 
сучасні напрямки розвит ку медицини та фармації.

Масштабування впровадження інноваційних сучас-
них технологій навчання на всі (61) кафедри університету 
потребує наявності відповідних складових педагогічної 
системи, таких, як: наявність чіткої програми розробки та 
імплементації в навчальний процес; наявність потужної 
інфраструктури для забезпечення доступу до цифрових 
ресурсів; наявність відповідного рівня ІТ-компетенцій 
у викладачів, що необхідно для розробки та супроводу 
онлайн-курсів та навчання; наявність відповідного рівня 
ІТ компетенцій та технічного забезпечення (комп’ютерні 
аудиторії вільного доступу або персональні мобільні при-
строї) у студентів. Згідно з Концепцією розвитку ЗДМУ, 
Концепцією інформатизації ЗДМУ [4, 5], розроблено пер-
спективний план запровадження онлайн-курсів. Тому на 

даний час ми можемо говорити про застосування даної 
методики навчання для вирішення інших питань, про що 
буде зазначено нижче. 

Потужна матеріальна база університету повною мірою 
дозволяє  реалізувати найсміливіші сучасні освітні проек-
ти: усі кафедри університету (61) та структурні підрозділи 
забезпечені необхідними і часто унікальними приладами, 
обладнанням і комп’ютерними програмами. Сьогодні ак-
тивно використовується і продовжує модернізуватися єди-
ний інформаційний простір університету. Концепція вико-
ристання персональних мобільних приладів студентів для 
роботи з онлайн-сервісами повинна бути забезпечена умо-
вами для їх використання. На території університетського 
містечка діють 42 потужних Wi-Fi-роутери, які забезпе-
чують студентам і співробітникам безкоштовний доступ 
до мережі “Інтернет”, можливість роботи з електронними 
ресурсами університету. Розроблено пілотний проект для 
встановлення на території читального залу наукової біблі-
отеки обладнання, яке дозволить одночасно працювати 
50–80 студентам із високошвидкісною Wi-Fi-мережею. 
Вирішення цього складного технічного завдання дозволяє 
залучити до навчального процесу технологію інтерактив-
них лекцій з миттєвим зворотним зв’язком зі студентами.

Для розширення інтерактивності студентів із викла-
дачами університетом створено додатково три центри, це 
телемедичний центр в університетський клініці ЗДМУ, ме-
дійний центр на кафедрі дитячих хвороб ФПО і на кафе-
дрі акушерства, гінекології та репродуктивної медицини 
ФПО. Освітній простір університету розширився далеко 
за межі кампуса і клінічних баз, розташованих у межах 
міста. Сформована корпоративна освітня мережа ЗДМУ 
включає в себе два рівні: рівень обласної мережі і регіо-
нальний. 

На підтримання та оновлення матеріальної бази уні-
верситету щорічно витрачаються значні кошти. Всі запи-
ти колективу вважаються першочерговими до виконання, 
оскільки є чітке розуміння – сучасне оснащення дає змо-
гу ефективно та у стислі терміни реалізувати інноваційні 
освітні проекти.   

Програма ректорату по розвитку інфраструктури 
ЗДМУ дозволила побудувати інтернет-середовище кам-
пуса для впровадження нових технологій навчання. На-
ступним кроком стала розробка програми розвитку нових 
ІТ-компетенцій у викладачів та студентів. Для викладачів 
кафедр була запропонована концепція: “Сучасний рівень 
кваліфікації викладача університету потребує кваліфіка-
ції для підготовки та викладення навчально-методичного 
матеріалу в онлайн-курсі, оскільки у минулому викладач 
повинен був вміти підготувати презентацію для лекції”. 
На підготовчому етапі було визначено, що для успішної 
реалізації даного питання першочерговими завданнями є 
організація і навчання нової технології науково-педагогіч-
ного складу університету та формування моделі взаємодії 
структурних підрозділів. 

Протягом 2016–2017 н. р. кафедрою медичної та фар-
мацевтичної інформатики і новітніх технологій ЗДМУ 
проведено три цикли підвищення кваліфікації виклада-
чів університету. Навчання здійснювалося згідно з за-
твердженими програмами курсів і передбачало опану-
вання технології, методики розробки онлайн-курсів на 
платформі edX. Підсумковим зав данням слухачеві до 
завершення циклу було створення кафедрального курсу. 
Сертифікати про успішне навчання отримали понад 120 
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викладачів. Досвід розробки онлайн-курсів узагальне-
но на навчально-методичній конференції ЗДМУ у 2017 
році “Технології дистанційного навчання у медичній 
освіті: від віртуальності до реальності”. Інновація отри-
мала визнання колег. Згідно з рішенням ХІV Всеукра-
їнської науково-практичної конференції з міжнарод-
ною участю “Сучасні підходи до вищої медичної освіти 
в Україні” (м. Тернопіль, 18–19 травня 2017 року), за-
кладам вищої медичної освіти рекомендовано активізува-
ти запровадження онлайн-курсів, створених на платфор-
мі edX, та інші інновації, що використовуються у ЗДМУ. 
Учасники конференції “Роль освіти у впровадженні цілей 
сталого розвитку до 2030 року в Україні” (м. Київ, 7 груд-
ня 2017 року) – представники закладів вищої освіти, під-
порядкованих МОН України, також схвально і зацікавлено 
сприйняли доповідь представників ЗДМУ щодо викорис-
тання інноваційних технологій в освітньому процесі.

З метою формування необхідних практичних навичок 
для роботи в онлайн-середовищі для студентів 1 курсу, за 
наказом ректора, було розроблено та проведено спеціалі-
зований навчальний курс, а також адаптованонавчальну 
програму на 2 курсі лікувального факультету  навчальної 
дисципліни “Медична інформатика”, як дисципліни, яка 
забезпечує формування інформаційно-комунікаційних 
знань та вмінь. Для проведення занять на 1 курсі було роз-
роблено робочу програму, до якої увійшли лекції (2 годи-
ни) та практичні роботи (8 годин). Визначено мету курсу –  
формування готовності студентів 1 курсу до дистанційно-
го навчання на базі платформи edX. 

За результатами першого етапу запровадження 
онлайн-курсів було проведено незалежне анкетування 
студентів. Його результати свідчать про повне сприйнят-
тя студентською спільнотою нової технології навчання, 
їхньої готовності до індивідуального вибору дисципліни 
у форматі курсу за вибором та відповідальності щодо ор-
ганізації власної поза аудиторної роботи. Студентам про-
понується пов ний перелік курсів за вибором, близько 100 
з них обираються для вивчення уже другий рік поспіль.

Використання сучасних інтернет- та хмарних сервісів 
дозволяє організувати самостійну роботу студента (СРС) 
на нових принципах, зробити її інтерактивною та контр-
ольованою, використовуючи засоби дистанційного моні-
торингу навчальної діяльності (активності). Обсяг даного 
виду діяльності студента на даний час становить 50–60 
% від загального навантаження і різниться залежно від 
спеціальності. Питання ефективної та якісної організації 
СРС не потребує додаткової актуалізації та є беззапере-
чним і позиціонується до першочергових до вирішення. 
Одним із видів забезпечення самостійної роботи студента 
у ЗДМУ є використання системи онлайн-курсів. Відповід-
но до спільного Рішення Конференції трудового колективу 
та Вченої ради ЗДМУ, з 01.09.2017 року розпочато заходи 
з організації СРС у форматі онлайн-курсу. Даний вид для 
викладачів ЗДМУ не є надновим, тому що вже запрова-
джений з 01.03.2017 року на факультеті післядипломної 
освіти – для організації самостійної роботи лікарів-інтер-
нів, провізорів-інтернів. 

На даний час в університеті розроблено більше 200 
онлайн-курсів із СРС. За їх допомогою студент може дис-
танційно, через Інтернет, ознайомитися з навчальним 
матеріалом, представленим у вигляді різнотипних інфор-
маційних ресурсів (текст, відео, анімація, презентація, 
електронний посібник та ін.), виконати завдання та від-

правити його на перевірку, пройти електронне тестування. 
Викладач має можливість самостійно створювати ЕОР і 
проводити навчання на відстані, надсилати повідомлення 
студентам, розподіляти, збирати та перевіряти завдання, 
вести електронні журнали обліку оцінок та відвідування, 
налаштовувати різноманітні ресурси курсу.

Якість онлайн-курсів визначено нами як пріоритет-
не питання. Тому, з перших етапів роботи з онлайн-кур-
сами, створювалася та запроваджувалася система контр-
олю якості. З метою своєчасного, об’єктивного аналізу 
та затвердження онлайн-курсів було створено комісію з 
представників ректорату та кафедр університету. За під-
сумками роботи комісії, готувалися експертні висновки 
та пропозиції. За пропозицією комісії, серед кафедр уні-
верситету було проведено конкурс “Найкращий онлайн-
курс”. Переможці були премійовані за номінаціями –  
“Найкращий педагогічний дизайн онлайн курсу”, “Най-
кращий інтерактивний дизайн онлайн-курсу”, “Найкра-
щий технологічний дизайн онлайн-курсу”.

Перевіркою правильності вибраного напрямку ре-
структуризації навчального процесу та застосування су-
часних технологій е-педагогіки (e-learning) стало рішення 
розробки інтегрованого міжкафедрального онлайн-курсу 
для підготовки до ліцензійного іспиту “Крок”. З метою за-
безпечення якісної підготовки студентів університету до 
складання ліцензійного іспиту “Крок 1”, “ Крок Б” вперше 
розпочато заходи зі створення та запровадження онлайн-
курсів для підготовки студентів до ліцензійного іспиту “ 
Крок 1”, “ Крок Б”. 

Вивчення даного онлайн-курсу вважається складовою 
виконання індивідуального плану студента ЗДМУ та умо-
вою допуску до ліцензійного іспиту “ Крок 1”, “ Крок Б”. 
Онлайн-курси створюються для всіх категорій студентів 
(вітчизняні, іноземні, денна та заочна форми навчання, ду-
блюються за мовою викладання дисциплін). 

На даний час ми маємо перші результати вивчення 
онлайн-курсу в осінньому семестрі студентами спеціаль-
ності “Стоматологія”. За звітами деканатів, всі студенти 
успішно пройшли навчання та склали залік. Як результат – 
студенти ЗДМУ спеціальності “Стоматологія” посіли дру-
ге місце у загальному рейтингу 20 ВНЗ, які брали участь 
у тестуванні 20.02.2018 року. За даними експрес-аналізу 
результатів складання студентами громадянами України 
субтесту з іноземної мови професійного спрямування лі-
цензійного іспиту “Крок 1. Стоматологія”, наданого ДО 
“Центр тестування при МОЗ України”, 16 студентів ЗДМУ 
(9,1 %) ввійшли до 10 % студентів, які показали найвищі 
результати по країні.

Станом на 01.01.2018 року науково-педагогічний ко-
лектив ЗДМУ розробив та запроваджує 328 власних оригі-
нальних онлайн-курсів. Дана технологія знайшла схвален-
ня серед викладачів університету, як наслідок – поширен-
ня на інші види організації освітнього процесу. Так, за до-
помогою онлайн-курсів організовано вивчення іноземної 
мови для студентів та української мови для викладачів, які 
претендують на роботу в університеті.  

Висновки. Імплементація технологій e-learning у сис-
тему додипломної освіти медичного університету курсів 
у форматі курсів за вибором дозволяє надати студентам 
реальний вибір курсів, а також відображати в контенті цих 
курсів найсучасніші досягнення науково-практичного на-
прямку. Впровадження в навчальний процес онлайн-кур-
сів для самостійної роботи привносить елементи інтерак-
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тивності до процесу навчання, а також створює умови для 
дистанційного моніторингу навчальної активності студен-
тів викладачами.

Розробка онлайн-курсів на кожній кафедрі універси-
тету закладає фундамент формування корпоративної бази 
знань університету, яка динамічно відображає сучасні тен-
денції розвитку науково-практичних напрямків медицини 
та фармації і створює умови для оптимізації траєкторії до-
ставки навчального матеріалу до студента.  

Підвищення рівня ІТ-компетенцій викладачів та сту-
дентів дозволяє ставити завдання розробки підходів до 
персоніфікації навчання. Візуалізація досягнень студента 
в персональному портфоліо може стати вагомим фактором 
мотивації студента до успішного навчання. 
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THE RESULTS OF SELF-ANALYSIS OF ORGANIZATIONAL, LAW, PERSONNEL, EDUCATIONAL AND 
METHODICAL FRAMEWORK IN THE PROCESS OF TRAINING SPECIALISTS OF THE BRANCH OF 
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Мета роботи – провести самоаналіз організаційно-правового, кадрового та навчально-методичного забезпечення про-
цесу підготовки фахівців галузі знань 22 “Охорона здоровʼя” у ВДНЗУ “УМСА” у 2017 році.

Основна частина. Узагальнено результати самоаналізу організаційно-правового, кадрового і навчально-методичного 
забезпечення процесу підготовки фахівців галузі знань 22 “Охорона здоровʼя” у ВДНЗУ “УМСА” за 2017 рік. Проде-
монстровано позитивні результати освітньої діяльності академії протягом вказаного періоду. Визначено першочергові 
завдання, спрямовані на покращення кадрового і навчально-методичного забезпечення освітнього процесу та, як наслідок, 
конкурентоспроможності академії.

Висновок. Проведений самоаналіз організаційно-правового, кадрового і навчально-методичного забезпечення процесу 
підготовки фахівців галузі знань 22 “Охорона здоровʼя” у ВДНЗУ “УМСА” за 2017 рік засвідчив, що це забезпечення 
відповідає чинному законодавству України, свідчить про ефективний менеджмент керівництва та ефективність управ-
лінських рішень. 

Ключові слова: освітня діяльність; організаційно-правове, навчально-методичне, кадрове забезпечення; підвищення 
кваліфікації.

The aim of the work – to carry out an in-depth review of the organizational-legal, personnel and educational and methodolog-
ical support for the process of training specialists in the field of knowledge 22 “Health” at the Ukrainian Medical Stomatological 
Academy in 2017.

The main body. The article summarizes the results of self-analysis of organizational, law, personnel, educational and methodical 
framework in the process of training specialists in the field of knowledge 22 “Healthcare” at the Ukrainian Medical Stomato-
logical Academy over the period of  2017. The Academy’s achievements during the above-stated period have been represented. 
The conclusions delineate the priority tasks, aimed at enhancing the personnel, educational and methodical framework and, as a 
result, the competitive ability of the Academy.

Conclusion. Conducted self-examination of organizational, legal, personnel and teaching methods for the training of specialists 
in the field of knowledge 22 “Health” at the Ukrainian Medical Stomatological Academy for 2017 showed that this provision is 
in accordance with the current legislation of Ukraine, testifies to the effective management of direction and the effectiveness of 
management decisions.

Key words: educational activities; organizational; law; personnel; educational and methodical framework; advanced training.

Вступ. На початку третього тисячоліття Україна впри-
тул підійшла до трансформаційної межі, коли пульс змін 
відчувається, як ніколи раніше. Відбувається кардинальна 
зміна вектора розвитку країни, соціокультурних очіку-
вань, modusʼу vivendi та modusʼу cogitandi, що знаходить 
своє втілення в організації, функціонуванні й розвитку 
всіх сфер життя суспільства [5]. 

Проте світовий і вітчизняний досвід переконливо до-
водить, що жодні докорінні зміни й інноваційні процеси не 
принесуть бажаного результату без інноваційно мислячо-
го та інноваційно діючого фахівця нового типу, тому ціл-
ком закономірно, що системні зміни у вітчизняній меди-
цині й медичній освіті потребують нової генерації якісно 
та різнобічно підготовлених лікарів і медичних сестер, що 
покладає особ ливу відповідальність на вітчизняну вищу 
медичну школу, яка має до цього достатньо серйозний по-
тенціал [7]. 

У даному контексті варто наголосити, що потреба в 
комплексних змінах практичної системи охорони здоровʼя 
і підготовки медичних кадрів ‒ це далеко не лише укра-
їнська проблема, оскільки за умов глобалізації, яка поро-
джує жорстку конкуренцію між постачальниками освітніх 
послуг, практично всі європейські країни мають спільні 
проблеми в галузі кадрових ресурсів: дефіцит, повʼязаний 
з особливостями підготовки медичних кадрів у різних 
країнах; обмежена кількість компетентних і високо-
кваліфікованих медичних працівників різної ланки, а також 
тих, чия компетентність цілком відповідає локальним по-
требам; більшість країн відчуває гостру нестачу фахівців, 
які володіють найважливішими навичками, необхідними 
для охорони здоровʼя населення; більшість європейських 
країн стикається з проблемою незбалансованого розподілу 
кадрових ресурсів, які концентруються в містах (особливо  
мегаполісах) і відсутні на периферії, особ ливо в сільській 
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місцевості; незадоволення медичних працівників, спричи-
нене несприятливим професійним середовищем: відзнача-
ються відсутність підтримки з боку керівного персоналу, 
недостатнє соціальне визнання, слабке кар’єрне зростан-
ня, низька заробітна плата і нестача мотивації; зростання 
мобільності або так звана “незапланована міграція” і різне 
ставлення до цього явища: “країни- донори” висловлюють 
усе більшу стурбованість відтоком кваліфікованих медич-
них кадрів, тоді як “країни-реципієнти” розглядають цей 
процес як один із можливих шляхів “розв’язання” вка-
заної проблеми; обмежені можливості в регулюванні й 
управлінні, неналежний рівень моніторингу і брак доступ-
ної інформації щодо якості освіти і підготовки медичних 
кадрів, їх готовності до практичної діяльності etc. [6, 12]. 

Якщо окреслені вище об’єктивні та суб’єктивні фак-
тори мають глобальну тенденцію і системний характер, а 
тому довгоочікувані зміни не можуть відбутися одномо-
ментно, існує низка питань, вирішення яких безпосеред-
ньо залежить від ефективного менеджменту керівників 
ВМ(Ф)НЗ і роботи колективів даної групи закладів вищої 
освіти, – це питання організаційно-правового, кадрового 
та навчально-методичного забезпечення процесу підго-
товки фахівців галузі знань 22 “Охорона здоровʼя”.

Мета роботи – провести самоаналіз організаційно-
правового, кадрового та навчально-методичного забезпе-
чення процесу підготовки фахівців галузі знань 22 “Охо-
рона здоровʼя” у ВДНЗУ “УМСА” за 2017 рік

Основна частина. Освітня діяльність у ВДНЗУ 
“УМСА” провадиться відповідно до чинних правових 
актів: законів України (“Про освіту”, “Про вищу освіту”, 
“Про наукову і науково-технічну діяльність”, “Авторське 
право і суміжні права”), Кодексу законів України про пра-
цю, постанов і рішень Верховної Ради, указів та розпоря-
джень Президента України, постанов і розпоряджень Ка-
бінету Міністрів України, нормативно-правових докумен-
тів МОЗ України та МОН України, наказів Департаменту 
охорони здоровʼя і Департаменту освіти і науки Полтав-
ської обласної державної адміністрації, Статуту академії, 
локальних нормативно-правових актів (інструкцій та по-
ложень), які регламентують діяльність структурних під-
розділів академії. 

На виконання ст. 47 розділу IX “Організація освітньо-
го процесу” Закону України “Про вищу освіту” [2] і По-
станови Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 року 
№ 1187 “Про затвердження Ліцензійних умов проваджен-
ня освітньої діяльності закладів освіти” [10] науково-ме-
тодичне та навчально-методичне забезпечення освітнього 
процесу відповідає п. 14 “Технологічні вимоги щодо за-
безпечення провадження освітньої діяльності у сфері ви-
щої освіти” розділу “Вимоги щодо провадження освітньої 
діяльності у сфері вищої освіти” і здійснюється відповід-
но до Положення про організацію освітнього процесу у 
ВДНЗУ “УМСА” (остання редакція ухвалена рішенням 
ученої ради академії від 30.08.2017 року (протокол № 1), 
затверджена наказом ректора академії від 30.08.2017 року 
№ 274), яке регламентує вимоги щодо наявності, форми 
та змісту документації, що стосується нормативно-право-
вої бази організації освітнього процесу, планування змісту 
навчання, планування роботи кафедри, обліку реалізації 
навчального процесу, власне методичної документації. 

З огляду на те, що одне з першочергових завдань з 
удосконалення навчально-методичного забезпечення на-
вчального процесу полягає в організації його належної 

підготовки науково-педагогічними працівниками кафедр 
і суворому контролі з боку адміністрації за постійним 
оновленням цього забезпечення [8], в академії приділя-
ють пильну увагу вказаному питанню. Викладання всіх 
дисциплін забезпечене методичним супроводом у вигля-
ді: тезових (або повнотекстових) методичних розробок 
лекцій; методичних рекомендацій для викладачів; мето-
дичних вказівок для організації аудиторної (позаудитор-
ної) самостійної роботи студентів під час підготовки до 
практичного (семінарського) заняття та на занятті (трьома 
мовами); переліку тео ретичних питань до ПМК; переліку 
практичних навичок з дисципліни; щорічно поновлювано-
го списку літератури, рекомендованої при вивченні кож-
ної дисципліни (трьома мовами); матеріалів для контролю 
(поточного, проміжного, підсумкового) знань, умінь, на-
вичок студентів (трьома мовами), що містять, залежно від 
виду контролю  і дисципліни, тести різного виду (закриті 
та відкриті) і різних рівнів складності; тести з банку лі-
цензійних іспитів (для дисциплін, питання яких входять 
до бази ліцензійних інтегрованих іспитів); ситуаційні за-
дачі; затверджені відповідною цикловою комісією завдан-
ня (білети) для складання ПМК та іспитів. 

Для забезпечення всіх рівнів міжпредметної інте-
грації розроблено наскрізні програми практичних навичок 
з конкретної дисципліни з урахуванням знань, умінь і на-
вичок із суміжних дисциплін. Окремо до кожної дисциплі-
ни розроблено довідники для студентів (трьома мовами), 
в яких подається вичерпна для особи, яка навчається, ін-
формація про дисципліну: структура дисципліни; перелік 
компетентностей (загальних, предметних); опис модулів 
навчальної дисципліни; конвертація традиційної оцінки в 
бали та критерії оцінювання навчальної діяльності студен-
та; рекомендована література. 

На виконання ст. 51 “Практична підготовка осіб, які 
навчаються у вищих навчальних закладах” розділу IX 
“Організація освітнього процесу” Закону України “Про 
вищу освіту” [2] та згідно з наказами МОЗ України  “По-
ложення про клінічний заклад” від 05.06.1997 року № 174 
і “Про надання статусу клінічних закладів лікувально-
профілактичним закладам охорони здоров’я Автономної 
Республіки Крим, Дніпропетровської, Одеської, Вінниць-
кої, Харківської, Київської, Донецької, Запорізької, Тер-
нопільської, Полтавської, Львівської, Волинської, Черні-
вецької, Херсонської областей та м. Києва” від 14.09.1998 
року № 273, студенти академії проходять виробничу прак-
тику у відповідних закладах міського й обласного підпо-
рядкування, що отримали статус клінічних. Науково-педа-
гогічні працівники клінічних кафедр, розміщених на цих 
базах, розробили методичні рекомендації з організації і 
проведення виробничої практики, а також перелік прак-
тичних навичок, якими повинен оволодіти або які пови-
нен удосконалити студент під час проходження практики. 
Обовʼязковим елементом методичного супроводу на кафе-
драх, які забезпечують професійну і практичну підготов-
ку, є Наскрізна програма підготовки студентів медичних 
факультетів вищих медичних навчальних закладів IV рів-
ня акредитації та лікарів-інтернів для оволодіння практич-
ними навичками та методиками, необхідними для роботи 
на посадах лікарів за спеціальністю “Загальна практика – 
сімейна медицина”. 

У фокусі уваги адміністрації академії перебувають 
питання належної організації профорієнтаційної роботи 
та роботи приймальної комісії. Це підтверджується тим 
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фактом, що під час роботи Державної інспекції навчаль-
них закладів України, яка працювала в академії з 17 до 23 
вересня 2017 року, не було виявлено жодних порушень в 
організації та  проведенні  конкурсного зарахування на І 
курс у 2017 році за результатами ЗНО і вступних випро-
бувань. 

Слід зазначити, що в руслі сучасних вимог щодо ре-
формування системи вищої медичної освіти в Україні [13] 

в академії розпочато роботу в напрямку підвищення по-
рога мінімального прохідного бала для зарахування на 
медичні (фармацевтичні) спеціальності. Так, у 2017 році 
серед ВМ(Ф)НЗ, підпорядкованих МОЗ України, акаде-
мія посіла друге місце за кількістю вступників із балами 
менше 150, яких було рекомендовано до зарахування на 
навчання за спеціальністю 222 “Медицина”, що представ-
лено на рисунку 1.

Рис. 1. Кількість вступників із балами менше 150, рекомендованих до зарахування до медичних вишів у 2017 році.
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Підтвердженням того, що організаційно-правове, ка-
дрове, навчально-методичне забезпечення освітнього про-
цесу підготовки фахівців для системи охорони здоровʼя 
відповідає сучасним вимогам, слугує той факт, що 20 
жовтня 2017 року академія вкотре успішно пройшла на-
глядовий аудит щодо відповідності міжнародним вимогам 
освітніх послуг, пов’язаних із одержанням вищої освіти 
на рівні кваліфікаційних вимог до молодшого спеціа ліста, 
спеціаліста, магістра, у т. ч. для іноземних громадян, а та-
кож підготовки науково-педагогічних кадрів і отримала 
сертифікат системи менеджменту якості (стандарт ДСТУ 
ISO 9001:2015). 

Варто наголосити, що в Рейтингу закладів вищої 
освіти України за Індексом прозорості антикорупційної 
політики (ІПАП-2017) [11], набравши 18 балів і здобув-
ши 62,07 % рівня прозорості (РП, максимальний РП був 
оцінений у 83,62 %), академія посіла 11 місце серед 165 
вищих  навчальних закладів і фактично 4 місце серед 
ВМ(Ф)НЗ, поступившись трьом ЗВО, які перебувають у 
підпорядкуванні МОЗ: Тернопільському державному ме-
дичному університету імені І. Я. Горбачевського ‒ 20,5 б. 
і 2 місце в загальному рейтингу (70,69 % РП), Одеському 
національному медичному університету ‒ 18,5 б. і 7 міс-
це в загальному рейтингу (63,79 % РП) та Національному 
фармацевтичному університету ‒ 18,25 б. і 10 місце в за-
гальному рейтингу (62,93 % РП).

З метою забезпечення якості навчання й оприлюднен-
ня його результатів запроваджено інформаційну систему 
обліку і моніторингу відвідування занять та успішності 
студентів – Електронний журнал успішності, який відпо-
відає прийнятій в академії політиці прозорості, забезпечує 
відкритий доступ до оцінки навчальних досягнень студен-
тів і реєст рів науково-педагогічних працівників. 

Важливим кроком на шляху до прозорості й 
об’єктивності оцінювання навчальних досягнень студен-
тів стало запровадження в академії відпрацювань про-
пущених занять в електронних залах. Натепер відпрацю-
вання проводять у трьох залах і на 108 компʼютерах. Для 
організації електронних відпрацювань викладачі створи-
ли потужну тестову базу з усіх навчальних дисциплін, ви-
вчення яких передбачене навчальними планами. Станом 
на 1 січня 2018 року в базі налічувалося 1 млн 295 тис. 
314 тестів закритої форми. Згідно з рішенням ректорату 
від 13 березня 2017 року (протокол № 19), організовано 
її щомісячне поновлення. Варто наголосити на тому, що 
таке управлінське рішення сприяє не лише суттєвому 
зменшенню кількості пропущених занять (рис. 2), але й 
розвитку та вдоско наленню методичної компетентності 
викладачів. 

Усвідомлюючи те, що за умов компетентнісної освіт-
ньої парадигми одним із першочергових завдань є підго-
товка і реалізація освітніх програм нового покоління, які 
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повинні як відповідати сучасним досягненням у відповід-
ній галузі світової та вітчизняної медичної (фармацевтич-
ної) науки, так і враховувати передовий досвід викладання 
тих чи інших дисциплін у ЗВО [8], у 2017 році 11 опор-

ними кафедрами та провідними фахівцями академії укла-
дено 16 програм (типових, примірних), затверджених 
МОЗ України. 
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Рис. 2. Динаміка зменшення кількості пропущених занять (вересень – грудень 2016 р./вересень – грудень 2017 р.).

Беручи до уваги положення чинного законодавства у 
сфері вищої освіти та на виконання Ліцензійних умов, в 
академії традиційно приділяють пильну увагу такому на-
прямку навчально-методичного забезпечення освітнього 
процесу, як підготовка і видання якісної навчальної та 
навчально- методичної літератури. Керуючись ст. 32 “Прин-
ципи діяльності, основні права та обов’язки вищого на-
вчального закладу” розділу VI Закону України “Про вищу 
освіту” [2], наказами МОН України від 09.09.2014 року № 
1006, МОЗ України від 28.08.2017 року № 972 та листом  
ДУ “Центральний методичний кабінет з вищої медичної 
освіти” від 01.09.2017 року № 23-01-9/370 і з метою забез-
печення належного контролю якості навчально-методич-
ної літератури та проведення її фахової експертизи і надан-
ня навчальним та навчально-методичним виданням грифа 
вченої ради ВДНЗУ “УМСА” або Центральної методичної 
комісії ВДНЗУ “УМСА” в академії створено Науково- 
методичну комісію з видавничої діяльності, яку очолює 
перший проректор. 

Загалом у 2017 році науково-педагогічні працівники ака-
демії стали авторами і співавторами 9 підручників, 8 з яких 
‒ національні. Протягом цього періоду вийшло друком 166 
навчальних і навчально-методичних посібників, з яких 49 ‒  
з грифами МОН України, МОЗ України, ДУ “ЦМК 
з ВМО МОЗ України”, 117 – з грифами вченої ради 
ВДНЗУ “УМСА” і вчених рад інших ВМ(Ф)НЗ,  
а також створено 17 монографій.

Підтвердженням професіоналізму і фахової компе-
тентності науковців академії слугують високі відзнаки 
у вигляді премій. Так, Указом Президента України  від 7 
квітня 2017 року № 101/2017 “Про присудження Держав-
них премій України в галузі науки і техніки 2016 року” 
колектив авторів підручника “Фармакологія” (Вінниця : 
Нова книга, 2011. – 432 с.), серед яких і 4 співробітники 
академії – В. М. Бобирьов, М. М. Рябушко, Т. А.  Петрова,  
Г. Ю. Островська, став лауреатом вказаної премії. Другою 
премією та дипломом журі конкурсу Академії наук вищої 

освіти України у 2017 році нагороджені проф. Т. О. Крюч-
ко і доц. Т. В. Кушнерева за підручник для англомовних 
студентів “Pediatrics” (“Педіатрія”). 

Принагідно зазначимо, що книгозабезпеченість на-
вчальних дисциплін відповідає ліцензійним вимогам: з 
гуманітарних і соціально-економічних дисциплін цей по-
казник становить 97 %, із природничо-наукових – 98,5 %, 
із професійної підготовки – 98,4 %.

Слід наголосити на тому, що відповідно до законів 
України “ Про вищу освіту” [2], “Про авторське право та 
суміжні права” [1], “Про наукову і науково- технічну діяль-
ність” [3] та з метою дотримання академічної доброчес-
ності всі текстові документи, навчальні й навчально-ме-
тодичні видання зокрема, створені педагогічними і науко-
во-педагогічними працівниками академії, проходять пере-
вірку на наявність плагіату. В разі отримання негативної 
оцінки роботи повертають авторам на доопрацювання. 

Як один із дієвих кроків у напрямку дотримання ака-
демічної доброчесності та неправомірного використання 
чужих творів, а також з метою оприлюднення праць спів-
робітників ВДНЗУ “УМСА” наказом ректора академії 
від 13 вересня 2017 року № 309 створено інституційний 
репозитарій. Натепер у репозитарій завантажено 149 ав-
торефератів і дисертацій, 530 продуктів інтелектуальної 
власності, 6708 наукових праць, навчальних матеріалів і 
презентацій, а також методичних видань.

У 2017 році освітній процес в академії забезпечува-
ли 92 доктори наук і 406 кандидатів наук, що становить 
78,9 % від загальної кількості науково- педагогічних пра-
цівників. Натепер в академії налічується 24 кафедри, штат 
яких на 95–100 % укомплектований науково-педагогічни-
ми працівниками, які мають науковий ступінь доктора або 
кандидата наук.

Керуючись ст. 60 “Післядипломна освіта, підвищен-
ня кваліфікації та стажування педагогічних і науково-пе-
дагогічних працівників” розділу X “Учасники освітнього 
процесу”  Закону України від 01.07.2014 року № 556-VІІ 
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“Про вищу освіту” [2] і Положенням про підвищення 
кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педа-
гогічних працівників вищих навчальних закладів, затвер-
дженим наказом Міністерства освіти і науки, молоді та 
спорту України від 24.01.2013 року № 48, та будучи сві-
домими того, що якість підготовки майбутніх фахівців у 
галузі охорони здоровʼя і, в кінцевому результаті, якість 
надання медичних послуг значною мірою залежать від 
такої ключової фігури освітнього процесу, як викладач 
вищої медичної школи, який повинен бути не лише кон-
курентоспроможним професіоналом найвищого ґатунку, 
але й майстерним педагогом [4], науково-педагогічні пра-
цівники академії здійснюють довгострокове підвищення 
кваліфікації (з обсягом навчальної програми три кредити 
ЕСТS) не рідше одного разу на п’ять років. У 2017 кален-
дарному році підвищили кваліфікацію 26,6 % штатних ви-
кладачів – 151 особа.

Протягом 2017 року значну увагу приділяли таким 
короткостроковим формам підвищення кваліфікації, як 
участь у науково-практичних, навчально- методичних, на-
уково-методичних конферен ціях різного рівня. Упродовж 
зазначеного періоду науково- педагогічні працівники ака-
демії взяли участь у 218 конференціях. Безпосередньо на 
базі академії було проведено 10 всеукраїнських і міжна-
родних конференцій, які внесено до реєстру МОЗ і НАМН 
України. 

Варто підкреслити, що принципова і водночас кон-
структивна позиція керівництва академії щодо покращен-
ня якості кадрового забезпечення освітнього процесу дає 
позитивні результати, на користь чого свідчить позитивна 
динаміка зростання протягом останніх п’яти років такого 
показника, як “оцінка якості науково-педагогічного потен-
ціалу”, що відображено в незалежних рейтингах [9].

Упродовж 2017 року в рамках запровадження без-
візового режиму та реалізації програм академічної мо-
більності 31 викладач академії взяв участь у закордонних 
конференціях і стажуваннях у провідних освітньо-на-
укових установах та медичних закладах Естонії, Литви, 
Словаччини, Франції, Швеції, Норвегії, Польщі, Австрії, 
Туреччини, Італії, Ірландії, Китаю, США.  Така форма 
підвищення кваліфікації дала змогу вивчити кращий єв-
ропейський лікувальний, адміністративний і педагогічний 
досвід, взяти участь у сумісній розробці інноваційних ме-
тодів навчання, обмінятися науковими здобутками та ідея-
ми, ознайомитися з новітніми досягненнями європейської 
та світової медичної і медико-педагогічної науки, педаго-
гічними технологіями, а також перспективами їх подаль-
шого розвитку.

У 2017 році між ВДНЗУ “УМСА” та Університетом 
Поля Сабатьє, м. Тулуза, Франція (Université Paul Sabatier) 
і Університетом Аристотеля, м. Салоніки, Греція (Aristotle 
University) було укладено двосторонні угоди про співпра-
цю в рамках міжнародної програми академічного обміну 
Erasmus+. Згідно з договорами про академічну мобіль-
ність у 2017 році в університетах Поля Сабатьє і Арис-
тотеля пройшли стажування та навчання 3 представники 
академії. 

Для викладачів (асистентів), науково-педагогічний 
стаж яких менший п’яти років, протягом вказаного пері-
оду в академії було організовано семінари з педагогічної 
майстерності (33 особи), на яких розглядали актуальні 
питання педагогіки і психології вищої школи. Також ор-
ганізовували круглі столи і семінари, тренінги, майстер-

класи. Заслуговує на увагу неформальне навчання у ви - 
г ляді так званого “інституту наставництва” – прикріплен-
ня молодих викладачів до досвідчених доцентів і профе-
сорів, які консультують початківців з питань методики 
викладання певної дисципліни, ведення і/або створення 
методичної документації, ознайомлюють молодь із педа-
гогічними технологіями і долучають її до створення різно-
манітних засобів навчання. 

Пильну увагу в академії приділяють такій важливій 
формі підвищення кваліфікації, як написання і захист на-
укових кваліфікаційних праць. Упродовж 2017 року один 
науково-педагогічний працівник академії здобув науковий 
ступінь доктора наук і 16 – PhD. Стипендію Кабінету Мі-
ністрів України для молодих учених отримували 2 викла-
дачі академії.

Висновки. Проведений самоаналіз організаційно- 
правового, кадрового і навчально-методичного забезпе-
чення процесу підготовки фахівців галузі знань 22 “Охо-
рона здоровʼя” у ВДНЗУ “УМСА” за 2017 рік засвідчив, 
що це забезпечення відповідає чинному законодавству 
України, свідчить про ефективний менеджмент керівни-
цтва та ефективність управлінських рішень, спрямованих 
на забезпечення конкурентоспроможності академії. Вод-
ночас існує потреба в покращенні таких напрямів роботи, 
як: збільшення кількості науково-педагогічних працівни-
ків із науковим ступенем; збільшення кількості підручни-
ків і посібників, виданих у спеціалізованих видавництвах; 
ширше залучення провідних науковців академії до роботи 
над національними підручниками; продовження суворого 
контролю за якістю методичних розробок, особливо для 
студентів англомовної форми навчання; активізація робо-
ти щодо академічної мобільності; збільшення кількості 
конференцій, внесених до реєстру МОЗ і НАМН України, 
що мають проходити на базі академії.
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СПЕЦІАЛЬНОСТІ “СТОМАТОЛОГІЯ” ЗА ПРИНЦИПАМИ OSCE
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EXPERIENCE OF THE COMPLEX PRACTICAL ORIENTED EXAMINATION ORGANIZATION FOR 
SPECIALTY “STOMATOLOGY” ACCORDING TO THE PRINCIPLES OF THE OSCE
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State Institution “Dnipropetrovsk Medical Academy of the Ministry of Health of Ukraine”

Мета роботи – висвітлити значення впровадження принципів OSCE для забезпечення адекватного підходу до контролю 
рівня компетентностей під час комплексного практично-орієнтованого іспиту зі стоматології.

Основна частина. Впровадження комплексного практично-орієнтованого екзамену (OSCE) дозволяє здійснити пере-
вірку готовності випускника на реальному об’єкті майбутньої професійної діяльності (людині) до виробничих функцій, 
які важко оцінити методом стандартизованого тестування. 

Впровадження симуляційних технологій у навчальний процес ДЗ “ДМА” допомагає вирішенню проблеми недостатньої 
кількості тематичних пацієнтів. Симуляційне обладнання дозволяє відтворити елементи OSCE, та знизити варіативність 
оцінки осіб, що екзаменуються. Стандартизація клінічних ситуацій із застосуванням методу кейс-стаді забезпечує повну 
ідентичність завдань, які дають студентам під час атестації, а перевірка комунікативних навичок проводиться екзаменато-
ром, який одночасно виконує функцію імітатора. Демонстрацію рівня засвоєння основних умінь та практичних навичок 
зі стоматологічних спеціальностей студент здійснює на фантомах-тренажерах. Оцінювання студентів проводиться за 
загальноприйнятою методикою.

Висновки. Застосування принципів об’єктивного структурованого клінічного екзамену (OSCE) та елементів симуля-
ційного навчання забезпечує високу ефективність контролю засвоєння “компетентностей” майбутнього фахівця та рівня 
оволодіння практичними навичками зі стоматологічних дисциплін. Залучення імітаторів у сукупності із застосуванням 
фантомів-тренажерів дозволяє удосконалити комплексний практично-орієнтований іспит зі стоматології.

Ключові слова: стоматологія; об’єктивний структурований клінічний екзамен; симуляційне навчання; практичні на-
вички.

The aim of the work – to highlight the importance of implementing the OSCE principles to ensure an adequate approach to 
controlling the level of competences in an integrated practical-oriented exam for speciality “Stomatology”.

The main body. The implementation of an objective structured clinical examination (OSCE) allows you to check the level of 
preparation of a graduate student to a future professional activity (work with patient) that is difficult to assess by standardized testing.

The usage of simulation technologies in the educational process of the SI “DMA” helps to solve the problem of insufficient 
number of thematic patients. The simulation equipment allows you to recreate the OSCE elements, and reduce the variability in 
the assessment of examiners. The standardization of clinical situations using the case-practice method ensures the full identity of 
the tasks that are provided to students during the certification process, and the testing of communicative skills is carried out by 
an examiner, who simultaneously performs the function of the simulator. Demonstration by a student of the level of mastering 
of basic skills and practical skills from dental specialties is carried out on phantom-simulators. Assessment of students is carried 
out according to the generally accepted methodology.

Conclusions. The application of the principles of an objective structured clinical examination (OSCE) and elements of simulation 
training provides a high level of effectiveness in monitoring the mastery of the “competence” of a future specialist and the level 
of mastery of practical skills in Stomatology disciplines. Involvement of simulators in combination with the use of phantom 
simulators allows to improve the complex practical-oriented examination in stomatology. 

Key words: stomatology (dentistry); objective structured clinical examination; simulation training; practical skills.

Вступ. Сучасні тенденції розвитку медичної освіти 
вимагають заміни “інформаційного” підходу освітніх про-
грам на “компетентнісний”, який передбачає формування 
у студента готовності використовувати отримані знання, 
уміння й навички для вирішення практичних завдань у 
процесі професійної діяльності [1]. Відповідно до цьо-
го, згідно з новою програмою навчання фахівців друго-
го (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 
221 “Стоматологія” освітньої кваліфікації “Магістр сто-
матології”, професійної кваліфікації “Лікар-стоматолог”, 
особлива увага приділяється рівню компетенцій, як за-
гальних, так і спеціальних (фахових) [2]. Відповідно до 
матриці, компетенції потребують певних знань, умінь, ко-
мунікацій, а також автономії і відповідальності. 

Зміна освітніх пріоритетів потребує інновацій не 
тільки у навчальному процесі, але й в засобах контролю 
якості його проведення [3]. Згідно з нашим досвідом, 
отриманим під час атестації випуск ників-стоматологів 
у 2016/2017 навчальному році, забезпечити адекватний 
підхід, орієнтований на перевірку рівня компетентностей 
під час комплексного практично-орієнтованого іспиту зі 
стоматології, дозволяє впровадження принципів OSCE 
(objective structured clinical examination), що передбачає 
використання стандартизованих клінічних ситуацій із 
залученням акторів-імітаторів і застосуванням фантомів-
тренажерів [4]. 

Мета роботи – висвітлити значення впровадження 
принципів OSCE для забезпечення адекватного підходу 
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до контролю рівня компетентностей під час комплексного 
практично-орієнтованого іспиту зі стоматології.

Основна частина. Насамперед, зазначимо, що ДЗ 
“ДМА” одним із перших в Україні у 2002 році запровадив 
комплексний практично-орієнтований екзамен для про-
ведення підсумкової атестації студентів-випускників зі 
спеціальності “Стоматологія”. Особливістю такої форми 
екзаменування є перевірка готовності випускника здій-
снювати на реальному об’єкті майбутньої професійної ді-
яльності (людині) виробничі функції, які неможливо оці-
нити методом стандартизованого тестування. 

Як показав досвід, попри всі переваги, головною про-
блемою зазначеної форми атестації є брак тематичних 
хворих, що забезпечують показовість та багатопрофіль-
ність процедури оцінки вмінь та практичних навичок 
студентів. Звичайно ті пацієнти, на яких демонструвався 
діагностичний і лікувальний процес, були однотипними, 
та мали найбільш поширене захворювання – карієс зубів. 
Таким чином, студент мав можливість продемонструвати 
практичні навички переважно з терапевтичної стоматоло-
гії, тоді як оцінити вміння з решти спеціальностей було 
практично неможливо. Проблему вдавалось лише частко-
во вирішувати шляхом застосування різного роду моделей 
та муляжів. Одночасно при діагностуванні більш складних 
нозологій, що потребували трудомістких стоматологічних 
втручань, затрачався більший час, що значно порушува-
ло регламент іспиту, тому що студент не міг припинити 
лікувальні заходи, після демонстрації потрібної маніпу-
ляції. Певна “нервозність” самих студентів та їх хворих 
також не сприяла ні якісному лікуванню, ні об’єктивізації 
результатів іспиту. 

Впровадження симуляційних технологій у навчаль-
ний процес ДЗ “ДМА” допомогло вирішенню проблеми, 
що виникла. Так, у 2013 році з’явився перший клас із 10 
фантомів-тренажерів, які пов ністю імітували зубощелеп-
ний апарат людини, та дозволили проведення маніпуляцій 
з усіх розділів стоматології. Натепер академією придбано 
70 фантомів-тренажерів та 36 фантомів для відпрацюван-
ня практичних навичок, пов’язаних із місцевим знеболен-
ням, які були розташовані на кафедрах стоматологічного 
профілю. 

Поява симуляційного обладнання дала змогу відтво-
рити під час державної атестації студентів- випускників 
елементи OSCE, і, в першу чергу, його головний принцип 
– зниження варіативності оцінки осіб, що екзаменуються. 
В нашому випадку його реалізація передбачала стандар-
тизацію клінічних ситуацій, що забезпечувала повну іден-
тичність зав дань, які надаються студентам під час атеста-
ції. 

Наступний обов’язковий принцип OSCE, який вдало-
ся відтворити, – це перевірка комунікативних навичок за 
рахунок присутності імітатора, який одно часно був екза-
менатором. 

Нарешті, змінні блоки різної комплектації на фанто-
мах-тренажерах дозволили імітувати будь-які клінічні си-
туації та демонструвати практичні навички з усіх розділів 
стоматології, зокрема ті, що включені до галузевих стан-
дартів вищої освіти ОПП та ОКХ. При цьому розбивка 
кожної практичної навички на низку маніпуляцій дозво-
лила при економії часу продемонструвати уміння з кожної 
стоматологічної спеціальності.

Отже, згідно з затвердженим регламентом, комплек-
сний практично-орієнтований іспит складався з двох час-

тин, перша з яких – робота зі стандартизованим, спеціаль-
но підготовленим, пацієнтом-імітатором, здатним чітко 
та послідовно доповісти скарги, розповісти про розвиток 
захворювання, надати інформацію про загальний стан, зі-
мітувати больовий синдром тощо. 

При цьому кожний стандартизований пацієнт іміту-
вав захворювання згідно з номером білета, який отримав 
студент. Розподіл захворювань за дисцип лінами та білета-
ми був затверджений на засіданнях кафедр, узгоджений з 
предметною комісією “Стоматологія” та затверджений на 
засіданні ЦМК ДЗ “ДМА”. Логістика екзамену вимагала 
також створення так званих технологічних карт, у яких 
повністю описувались скарги, які повинен надавати імі-
татор, тактика його поведінки, зазначались можливі запи-
тання з боку студента та варіанти відповідей на них. Більш 
того, під час іспиту застосований метод кейс-стаді, тобто 
доповнення імітації ситуації на фантомі не тільки скар-
гами пацієнта-імітатора, але й результатами додаткових 
методів дослідження (рентгенографічних, лабораторних, 
функціональних тощо). На підставі результатів основних 
методів обстеження студенту пропонувалось сформулю-
вати 2-3 попередніх діагнози, а потім обрати остаточний 
із застосуванням даних додаткового обстеження з подаль-
шим складанням плану лікування. Подібним чином вдава-
лось відтворити весь лікувально-діагностичний процес та 
відслідкувати рівень компетентності студента. 

У свою чергу, друга частина екзамену включала де-
монстрацію студентом на фантомах-тренажерах рівня за-
своєння основних умінь та практичних навичок зі стома-
тологічних спеціальностей, перелік та кількість яких були 
визначені згідно з освітньо-кваліфікаційною характерис-
тикою спеціаліста. Максимальна візуалізація виконання 
поставленого практичного завдання дозволила об’єктивну 
оцінку екзаменатором. 

Виконання типових задач щодо діяльності та умінь, які 
демонструвались під час першої частини іспиту, оцінюва-
лось балами “1”, “0,5” та “0” (виконано, виконано не повніс-
тю, не виконано). Тоді як рівень розв’язання ситуаційних 
задач, основних умінь і навичок, які перевірялись під час 
другої частини іспиту, визначали за двобальною системою –  
“1” та “0”, відповідно, виконано або ні. Підсумковий ре-
зультат із чотирьох стоматологічних дисцип лін за клініч-
ний практично-орієнтований іспит підраховували як се-
реднє арифметичне всіх балів, помножене на коефіцієнт 
200. Критерії встановлення традиційної оцінки з дисци-
пліни за вимогами Єдиної державної бази освіти України 
(ЄДБО) були наступні: 200–170 балів – “відмінно”, 169– 
140 балів – “добре”, 139–101 бал – “задовільно”, 100 і мен-
ше балів – “незадовільно”.

Висновки. Згідно з досвідом проведення атестації 
студентів-випускників стоматологічного факультету ДЗ 
“ДМА”, застосування принципів об’єктивного структуро-
ваного клінічного екзамену (OSCE) та елементів симуля-
ційного навчання забезпечує високу ефективність контр-
олю засвоєння “компетентностей” майбутнього фахівця 
і рівня оволодіння практичними навичками зі стоматоло-
гічних дисциплін. Залучення імітаторів у сукупності із за-
стосуванням фантомів-тренажерів дозволяє удосконалити 
комплексний практично-орієнтований іспит зі стоматоло-
гії такими елементами OSCE, як стандартизація пацієнта, 
імітація потрібної нозології, перевірка комунікативних 
навичок. Насамкінець зазначимо, що значна ефективність 
симуляційних технологій у навчальному процесі сприя-



60

ла тому, що у грудні 2017 року рішенням Вченої ради ДЗ 
“ДМА” було прийнято рішення про створення міжкафе-
дрального симуляційного центру для підготовки та під-
сумкової атестації студентів-стоматологів.
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ ОРГАНІЗАЦІЇ ПІДГОТОВКИ ОФІЦЕРІВ МЕДИЧНОЇ СЛУЖБИ ЗАПАСУ 

У ДЕРЖАВНОМУ ЗАКЛАДІ “ЛУГАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ”

І. В. Іоффе, С. М. Смірнов, С. І. Скляр,  І. О. Кузьміченко, О. А. Асєєва 
Державний заклад “Луганський державний медичний університет”

PECULIARITIES OF THE ORGANIZING PROCESS OF TRAINING OF THE MEDICAL SERVICE 
RESERVE OFFICERS AT THE STATE ESTABLISHMENT “LUHANSK STATE MEDICAL UNIVERSITY”

I. V. Ioffe, S. M. Smirnov, S. I. Skliar, I. O. Kuzmichenko, O. A. Asieva 
State Establishment “Luhansk State Medical University”

Мета роботи полягає у висвітленні проблем процесу організації підготовки офіцерів медичної служби запасу у пере-
міщеному вищому медичному навчальному закладі.

Основна частина. Доведено гостру необхідність та окреслено основні проблеми організації підготовки офіцерів ме-
дичної служби запасу у переміщеному вищому медичному навчальному закладі. Показано шлях становлення та розвитку 
військово-медичної підготовки у Державному закладі “Луганський державний медичний університет”.

Висновки. Військова медицина нині перебуває у стані відродження та потребує нових висококваліфікованих кадрів із 
числа випускників ВМНЗ. Особливо гостро ця проблема відчутна в умовах збройного конфлікту на Сході України. Отже, 
з огляду на ситуацію, що склалася, і незважаючи на певні труднощі, створення військової кафедри у ДЗ “ЛДМУ” стало 
необхідністю, яка була продиктована часом і подіями.

Ключові слова: офіцери медичної служби запасу; вищі медичні навчальні заклади; військова медицина.

The aim of the work – to highlight the problems of the organizing process the training of medical reserve officers at a moving 
higher medical school.

The main body. The urgent necessity and the main problems of organizing of training of the medical reserve service officers in 
the transferred higher medical educational establishment have been proved. The ways of formation and development of military 
medical training at the State Establishment “Luhansk State Medical University” is shown.

Conclusions. Military medicine is now in a state of rebirth and requires new highly qualified personnel from the graduates of 
the Institute of Veterinary Medicine. This problem is especially acute in the context of the armed conflict in the East. Therefore, 
given the current situation, and despite some difficulties, the establishment of a military department at the State Enterprise “LSMU” 
was a necessity that was dictated by time and events.

Key words: medical service reserve officers; higher medical educational establishments; military medicine.Вступ. Важливою 
складовою сучасної системи підготовки медичних кадрів є післядипломна освіта (ПДО), метою якої є підвищення рів-
ня професійної компетентності та забезпечення професійної готовності до самостійної лікарської діяльності фахівців. 
Ефективність ПДО визначається як рівнем компетентності викладача, так і дотриманням належного рівня організації 
навчального процесу на базі педагогічних інновацій та прогресивних медичних технологій. Впровадження в навчальний 
процес сучасних освітніх технологій разом із переглядом традиційних конструкцій організації навчання з урахуванням 
позитивних рис відомих європейських освітніх моделей є фактором мотивації медичних працівників до безперервного 
професійного розвитку лікарів (БПРЛ)  [1, 4]. 

Вступ. Сьогодні військово-медична служба Збройних 
сил України відчуває гостру нестачу кваліфікованих ме-
дичних і фармацевтичних працівників. Рішення щодо ско-
рочення чисельності військових кафедр у вищих медич-
них навчальних закладах обійшлось країні надто дорого, 
його наслідки ми спостерігаємо і тепер [1–3]. 

Безперечно, підготовка офіцерів медичної служби за-
пасу – складний організаційний, навчально-науковий і ме-
тодичний процес, який має свої специфічні особливості. 
Але він є життєво необхідним, і події, що відбуваються 
на Сході України, неодноразово і переконливо це довели у 
ситуації, коли українська армія під час бойових дій зіткну-
лася з проблемою нестачі висококваліфікованих військо-
во-медичних кадрів. Це гостро відчули на собі і хірурги 
Державного закладу “Луганський державний медичний 
університет”, які в екстремальних умовах організовували 
міжрайонні бригади швидкого реагування у буремному 
2014 році на лінії розмежування, паралельно опановуючи 
майстерність воєнно-польової хірургії під керівництвом 
воєнних кадрових лікарів.

Мета роботи полягає у висвітленні проблем процесу 
організації підготовки офіцерів медичної служби запасу у 
переміщеному вищому медичному навчальному закладі.

Основна частина. Державний заклад “Луганський 
державний медичний університет” має сталі традиції та 
досвід у сфері організації військово-медичної підготовки 
майбутніх офіцерів медичної служби запасу. Слід зазна-
чити, що кафедру військово-медичної підготовки в ЛДМУ 
було створено на початку вісімдесятих років минулого 
сторіччя. Вона формувалася з урахуванням досвіду, на-
копиченого в медичних університетах колишнього СРСР. 
Було створено потужну навчально-методичну та матері-
альну базу. Кафедра розташовувалась на двох поверхах 
морфологічного корпусу, а у підвальних приміщеннях уні-
верситету знаходився медичний пункт. І це був не макет, 
а повністю укомплектований польовим табельним осна-
щенням медичний пункт, де студенти під час навчання мо-
гли відпрацьовувати навички надання першої лікарської 
допомоги, медичного евако-транспортного сортування, 
підготовки умовно постраждалих до евакуації тощо. 
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Тоді близько двадцяти випускників університету всту-
пили до Української військово-медичної академії. Багато 
хто з них пов’язав своє професійне життя зі службою у 
лавах Збройних сил України та інших військових форму-
ваннях на керівних посадах, а також у якості співробіт-
ників науково-дослідних установ, начальників клінік та 
ординаторів військових шпиталів. 

Навіть після закриття кафедри медицини катастроф 
і військової медицини все навчальне обладнання було за-
консервоване, в надії, що робота кафедри відновиться. 
Але події 2014 року водночас перекреслили усі плани, і 
навчально-методична й матеріальна база кафедри була по-
вністю втрачена.

Відповідно до Постанови КМУ від 1 лютого 2012 
року № 48 “Про затвердження Порядку проведення вій-
ськової підготовки громадян України за програмою під-
готовки офіцерів запасу”, зі змінами, внесеними Поста-
новою КМУ від 5 серпня 2015 року № 577, наказів МО, 
МОЗ, МОН 29.06.2016 року № 322/631/709 “Про затвер-
дження Інструкції про організацію військової підготовки 
громадян України за програмою підготовки офіцерів за-
пасу медичної служби” у вишах країни розпочався процес 
відновлення підготовки офіцерів запасу медичної служби. 

Наш університет, звісно, не залишився осто-
ронь. Безперечно, були і є свої труднощі. Голов-
ною проб лемою стало те, що у ДЗ “ЛДМУ”, який 
був евакуйований із тимчасово окупованої території  
м. Луганська і зареєстрований уже за новою юридич-
ною адресою у м. Рубіжному, навчальні підрозділи для 
здійснення процесу підготовки офіцерів запасу медичної 
служби довелось не відновлювати, а практично створюва-
ти наново. Ситуація ускладнювалася ще й тим, що коли у 
2015 році формувався перелік вищих навчальних медич-
них закладів, у яких відновлювалися кафедри медицини 
катастроф та військової медицини, наш університет лише 
починав налагоджувати свою життєдіяльність, а отже, на 
жаль, не був включений до цього переліку. 

Враховуючи те, що найближча кафедра медицини ка-
тастроф і військової медицини знаходилася лише в Харко-
ві, то проблемним також стало питання кадрового забезпе-
чення навчального процесу. І здавалося б, нездоланне пи-
тання вирішилось шляхом створення нового структурного 
підрозділу – у вересні 2017 року в Державному закладі 
“Луганський державний медичний університет” було 
створено кафедру сімейної, соціальної, військової медици-
ни та організації охорони здоров’я, яку очолив канд. мед. 
наук, доцент, полковник медичної служби запасу Сергій 
Іванович Скляр. Вдалий добір складу високопрофесійних 
викладачів, які мають організаційно-адміністративний та 
клінічний досвід, дав можливість налагодити викладання 
військово-орієнтованих навчальних модулів дисципліни 
“Підготовка офіцерів запасу” на вищезгаданій кафедрі. 

У жовтні 2017 року в МОЗ України було подано кло-
потання щодо включення ДЗ “ЛДМУ” в перелік вишів, де 
відновлюються кафедри медицини катастроф та військо-
вої медицини. Враховуючи, що даний процес займе пев-
ний час, у грудні 2017 року між університетом та Укра-
їнською військово-медичною академією було укладено 
договір про співпрацю. Суттєву допомогу і підтримку на-
шому колективу у справі організації підготовки офіцерів 
запасу надали начальник УВМА, професор В. Л. Савиць-
кий і начальник кафедри організації медичного забезпе-
чення Збройних сил України, професор М. І. Бадюк. 

Безперечно, є певні складнощі і щодо формування на-
вчальних груп із числа студентів, які прагнуть стати офі-
церами запасу медичної служби. Однією з проблем є еко-
номічна складова: відповідно до законодавчої бази, підго-
товка здійснюється лише на контрактній основі, через це 
частина бажаючих не може втілити у життя свою мрію.

Друга проблема має здебільшого суб’єктивний харак-
тер. Основна частина наших студентів має уявлення про 
війну не з уроків історії чи репортажів ЗМІ. Отже, є ре-
альна необхідність донести до їхньої свідомості саме по-
зитивний образ військового, який не є причиною війни, а 
є тим, хто покінчить із нею. І це значить, що їх навчання 
військової медицини буде посильним внеском у справу пе-
ремоги країни. 

Наш університет тісно співпрацює з військово-медич-
ною службою Збройних сил України, а конкретно – з вій-
ськовим мобільним шпиталем, що дислокується у м. Сєве-
родонецьку. 21 лютого 2018 року силами особового складу 
шпиталю було проведене показове відкрите заняття для 
студентів 1–4 курсів університету щодо організації надан-
ня медичної допомоги на етапах евакуації, а також прийо-
мів тактичної медицини. Досвідчені військові лікарі про-
демонстрували, як проводиться медичне сортування, ор-
ганізовується надання допомоги в автоперев’язувальній, 
як працює виїзний стоматологічний кабінет тощо.

Отже, головним завданням новоутвореної кафедри є 
забезпечення української армії фахівцями з військово-ме-
дичною освітою, здатними оперативно і професійно пра-
цювати в умовах надзвичайних ситуацій воєнного часу.

Висновки. Військова медицина нині перебу-
ває у стані відродження та потребує нових високо-
кваліфікованих кадрів із числа випускників ВМНЗ. 
Особливо гостро ця проблема відчутна в умо-
вах збройного конфлікту на Сході України. Отже,  
з огляду на ситуацію, що склалася, і незважаючи на пев-
ні труднощі, створення військової кафедри у ДЗ “ЛДМУ” 
стало необхідністю, яка була продиктована часом і поді-
ями.
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ЄВРОПЕЙСЬКІ СТАНДАРТИ ОСВІТИ В СИМУЛЯЦІЙНІЙ МЕДИЦИНІ. ДОСВІД ОДЕСЬКОГО 

НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

В. М. Запорожан, В. О. Ульянов, О. О. Тарабрін, О. С. Суслов 
Одеський національний медичний університет

EUROPEAN STANDARDS OF EDUCATION IN SIMULATION MEDICINE. EXPERIENCE OF THE ODESA 
NATIONAL MEDICAL UNIVERSITY

V. М. Zaporozhan, V. О. Ulyanov, O. О. Tarabrin, О. S. Suslov 
Odesa National Medical University

Мета роботи – висвітлити досвід Одеського національного медичного університету в галузі симуляційної медицини.
Основна частина. В січні 2014 року на базі Одеського національного медичного університету було створено перший на 

території України Навчально-інноваційний центр практичної підготовки лікаря, з найсучаснішим обладнанням, аналогів 
якому не існує в країні. В навчанні використовуються такі методики, як моделювання сценаріїв різного рівня складнос-
ті, гібридна симуляція, “стандартизований пацієнт” та ін. Центр координує свою роботу з провідними у світі центрами 
симуляційних технологій навчання і по праву претендує на статус базового для підвищення навичок, кваліфікації та 
перепідготовки лікарів з усіх регіонів України.

Висновки. Основним завданням сучасної середньої, вищої і післядипломної медичної освіти є створення умов для роз-
витку в учнів широкого спектра компетенцій і міцно закріплених практичних навичок без ризику нанесення шкоди пацієнту. 
Якраз такі цілі і ставить перед собою симуляційна медицина, яка отримала особливо активний розвиток в останні роки.

Ключові слова: симуляційна медицина; медична освіта; студенти, інтерни; лікарі.

The aim of the work – to highlight the experience of the Odesa National Medical University in the field of simulation medicine.
The main body. In January 2014, on the basis of the Odesa National Medical University, the first in Ukraine Educational-

Innovation Center of Practical Training of а Doctor was created on the territory of Ukraine, with the most modern equipment, 
analogues which do not exist in the country. The training uses techniques such as modeling scenarios of different difficulty levels, 
hybrid simulation, “standardized patient”, etc. The Center coordinates its work with the world’s leading centers of simulation 
training technology and rightly claims to be a basic status for improving skills, qualifications and retraining of doctors from all 
regions of Ukraine.

Conclusions. The main task of modern secondary, higher and postgraduate medical education is to create conditions for students 
to develop a wide range of competences and firmly fixed practical skills without risking harm to the patient. Just these goals set 
forth a simulation medicine, which has been particularly active in recent years.

Key words: simulation medicine; medical education; students; interns; doctors.

Вступ. Сучасний світ високотехнологічної медицини 
висуває підвищені вимоги до якості надання медичних по-
слуг. Якість медичної допомоги, а також якість життя па-
цієнтів лежать в основі оцінки як професійної діяльності 
лікарів і медичних установ, так і рівня охорони здоров’я 
взагалі. 

Мета роботи – висвітлити досвід Одеського націо-
нального медичного університету в галузі симуляційної 
медицини.

Основна частина. Останнім часом в Україні відбува-
ється стрімке впровадження великої кількості віртуальних 
технологій у різні сфери діяльності людини. В 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 тією чи іншою мі-
рою достовірності моделювати процеси, ситуації та інші 
аспекти професійної діяльності медичних працівників.

Симуляційне навчання не є панацеєю від усіх проблем 
вітчизняної охорони здоров’я в цілому і медичної освіти 
зокрема. Але при цьому воно є дієвим і ефективним ін-
струментом для вирішення певних завдань. Для того щоб 
ці технології принесли максимальну користь, необхідно 
чітко визначити їхні переваги і недоліки, після чого по-

ставити цілі і сформулювати завдання, вирішення яких без 
цих технологій неможливе або недоцільне.

Переваги симуляційного тренінгу:
– клінічний досвід у віртуальному середовищі без ри-

зику для пацієнта;
– об’єктивна оцінка досягнутого рівня майстерності;
– необмежена кількість повторів для відпрацювань 

навичок;
– відпрацювання дій при рідкісних та таких, що за-

грожують життю, патологіях;
– частину функцій викладача бере на себе віртуальний 

тренажер;
– знижений стрес під час перших самостійних мані-

пуляцій;
– тренінг відбувається незалежно від розкладу роботи 

клініки;
– розвиток як індивідуальних умінь і навичок, так і 

здатності командної взаємодії.
Важливим кроком у розвитку медичних симуляторів 

стала розробка на початку 80-х років математичних моде-
лей фізіологічних процесів серцево-судинної і дихальної 
систем і їх взаємодія з лікарськими речовинами. Матема-
тика описувала не тільки статичну картину, але і послі-
довні зміни, що відбуваються в людському організмі при 
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розвитку патології, корекції патологічного стану фармако-
логічними препаратами і проведення реанімаційних захо-
дів. Моделювання фізіологічних процесів в організмі лю-
дини стало передумовою до створення роботів-пацієнтів, 
прототипи яких незалежно один від одного розробляли дві 
групи американських дослідників.

Модернізація галузі охорони здоров’я, постійне під-
вищення вимог до якості медичної допомоги населенню 
потребують від лікарів досконального володіння не тіль-
ки теоретичною базою, але й практичним досвідом. Для 
цього існує ряд перешкод – це і неможливість відтворення 
більшості практичних маніпуляцій, відсутність тематич-
них пацієнтів, етико-деонтологічні, морально-етичні та 
законодавчі обмеження у взаєминах між студентами та 
пацієнтами. Тому найважливішими завданнями сучасної 
медичної освіти є створення умов для якісної підготовки 
висококваліфікованих спеціалістів у різних медичних га-
лузях, відпрацювання та закріплення практичних навичок 
без ризику заподіяння шкоди пацієнту і розвиток здатності 
швидко приймати рішення та бездоганно виконувати біль-
шість маніпуляцій і втручань. У зв’язку з цим впроваджен-
ня симуляційного методу навчання як одного із базисних, 
широкий спектр тренажерів для відпрацювання практич-
них навичок із високим рівнем реалістичності, віртуальне 
моделювання різноманітних клінічних ситуацій являє со-
бою нове спрямування в сучасній вітчизняній школі для 
підготовки висококваліфікованих медичних кадрів вищої 
та середньої ланок.

У січні 2014 року на базі Одеського національного ме-
дичного університету було створено перший на території 
України Навчально-інноваційний центр практичної під-
готовки лікаря, з найсучаснішим обладнанням, аналогів 
якому не існує в країні. В навчанні використовуються такі 
методики, як моделювання сценаріїв різного рівня склад-
ності, гібридна симуляція, “стандартизований пацієнт” та 
ін. Центр координує свою роботу з провідними у світі цен-
трами симуляційних технологій навчання і по праву пре-
тендує на статус базового для підвищення навичок, квалі-
фікації та перепідготовки лікарів з усіх регіонів України. 
Метою цього мультидисциплінарного центру є високоякіс-
на професійна підготовка фахівців різних галузей згідно із 
вимогами практичної охорони здоров’я.  

На базі центру відкрита перша в Україні кафедра си-
муляційної медицини. Згідно з покладеною на неї метою 
та для її реалізації було визначено чотири основні завдан-
ня, а саме:

1. Підвищення якості підготовки фахівців на осно ві 
інноваційних організаційних форм, методів навчання та 
контролю.

2. Науково-методичний супровід системи навчан ня та 
оцінки компетентності різних категорій медичних та не-
медичних працівників.

3. Науково-дослідницька діяльність у сфері симу-
ляційного навчання.

4. Апробація та розробка інноваційних технологій у 
галузі медичної освіти.

Категорії осіб, що навчаються в центрі: до осіб, які 
можуть навчатися в центрі, належать студенти вищих або 
середніх закладів медичної освіти, лікарі-інтерни, магі-
странти, лікарі-ординатори, аспі ранти, практикуючі ліка-
рі, і робітники закладів охорони здоров’я, медичні сестри, 
фельдшери, акушери, немедичні працівники (співробітни-
ки служб цивільного захисту, члени рятувальних команд, 

військовослужбовці, охоронці, пожежники, моряки, робіт-
ники поліції тощо). За два останні роки у центрі пройшли 
навчання близько 1000 лікарів-курсантів різних спеціаль-
ностей і 5000 студентів та інтернів.

Фахівцями центру розроблені курси тематичного удо-
сконалення та передатестаційні цикли з багатьох спеці-
альностей, таких, як акушерство і гінекологія, хірургія, 
неонатологія, анестезіологія, педіатрія, пульмонологія, 
ендоскопія, кардіологія, медицина невідкладних станів, 
офтальмологія та ін. Розроблені спеціальні робочі про-
грами з невідкладної кваліфікованої долікарської та лі-
карської допомоги (для лікарів та працівників середньої 
медичної ланки).

Особливе місце займає підготовка лікарів для надан-
ня кваліфікованої медичної допомоги в зоні бойових дій: 
з цією метою розроблено спеціальний курс, що дозволяє 
оперативно перепідготувати лікарів як у центрі, так і за 
допомогою виїзної бази центру в польові госпіталі. Розро-
блені спеціальні робочі програми по невідкладній кваліфі-
кованій долікарській та лікарській допомозі у військових 
умовах, для лікарів та середнього медичного персоналу. 
Також розроблений курс по невідкладних станах для осіб, 
що не мають спеціальної медичної освіти (співробітники 
служб цивільного захисту, члени рятувальних команд, вій-
ськовослужбовці, охоронці, пожежники, моряки, робітни-
ки міліції, водії тощо).

Симуляційне навчання повинно проводитися досвід-
ченими фахівцями, штатними інструкторами (виклада-
чами-тренерами, навчальними майстрами), які спільно з 
практикуючими спеціалістами (експертами) будуть ство-
рювати і накопичувати багаж різних сценаріїв, вести мето-
дичну роботу, а також спільно з технічними працівниками 
(техніками та інженерами) розробляти і підтримувати в 
робочому та безпечному стані засоби навчання (програм-
не забезпечення, комп’ютери, тренажери, симулятори, 
фантоми, моделі і професійне обладнання) тощо. 

Висновки. Очевидно, що підготовка фахівців, від-
повідальних за життя і здоров’я людей, у сучасному світі 
просто не може будуватися без найважливішого симуля-
ційного компонента. Накопичений великий досвід під-
тверджує ефективність симуляційного навчання.

За кордоном, де ці технології з’явилися раніше, нако-
пичений досвід дозволив створити систему симуляційно-
го навчання, застосування якого покликане істотно підви-
щити якість, ефективність і безпеку медичної допомоги, 
що надається населенню.
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Мета роботи – висвітлити деякі аспекти із запровадження сучасних освітніх технологій та новітніх форм організації 
навчання  у післядипломну підготовку і безперервний професійний розвиток лікарів. 

Основна частина. Наведено, що педагогічні інновації мають на меті  оптимізацію навчання за принципом відповід-
ності змісту навчання реальним умовам роботи лікаря. Представлено досвід із запровадження переривчатих курсів 
тематичного удосконалення та організації інтенсивного навчання лікарів з актуальних проблем сучасної медицини.

Висновок. Необхідним є застосування різноманітних навчальних моделей на підставі досягнень медичної науки і 
практики відповідно до потреб медичної галузі та  кожної цільової групи суб’єктів навчання.

Ключові слова: новітні організаційні форми навчання; безперервний професійний розвиток лікарів. 

The aim of the work – to highlight some aspects of introduction of modern educational technologies and new forms of orga-
nization of training in postgraduate education and continuous professional development of doctors are described in this article. 

The main body. It is stated, that pedagogical innovations are aimed at the optimizing of the teaching on the principle of the  
correspondence of the content of the training to the actual conditions of the doctor’s work. The experience of introducing of 
intermittent courses of thematic improvement and organization of intensive training of doctors on topical problems of modern 
medicine is presented. 

Conclusion. The necessity of using various educational models, which based on the achievements of medical science and 
practice in accordance with the needs of the medical sector and each target group of subjects of training.

Key words: advanced organizational forms of education; continuous professional development of doctors.

Вступ. Закон України “Про вищу освіту” визначає 
основні напрямки кадрового реформування медичної га-
лузі згідно зі стратегічною метою приведення підготов-
ки спеціалістів у відповідність до міжнародних освітніх 
стандартів [1]. Протягом останнього часу здійснюєть-
ся формування нової законодавчої бази вищої медичної 
освіти держави. Складовою сучасної системи підготовки 
медичних кадрів є післядипломна освіта (ПДО) та безпе-
рервний професійний розвиток лікарів (БПРЛ). Розробка 
оптимальної моделі БПРЛ в Україні повинна базуватися на 
результатах аналітичної оцінки реальної ситуації і тенден-
цій в освітньому процесі Європи і світу, а також на резуль-
татах оперативного порівняльного аналізу динаміки освіт-
нього процесу в Україні. Сучасні моделі БПРЛ у розвину-
тих країнах різні та допускають існування форм і методів, 
які визначить собі лікар самостійно при реальній нагоді 
використання інтегруючих механізмів оцінки, порівняння 
і контролю. Приведення БПРЛ держави до європейських 
освітніх стандартів неможливе без моніторингу освітньої 
системи (стандартизація і кількісна оцінка, уніфікація ма-
теріальних носіїв інформації, активні бази даних фактич-
них робочих місць, співвідношення споживачі (учасники)/
провайдери БПРЛ), а планування і контроль результатів 
підготовки можуть бути оцінені як інструмент формування 
держзамовлення з урахуванням базового і альтернативних 
джерел фінансування [2]. Академії та факультети ПДО, як 
державні заклади, беруть участь у вирішенні актуальних 
завдань сьогодення та є дієвими учасниками виконання 
державних медичних програм, а їх освітня діяльність має 
за мету впровадження у підготовку лікарів інноваційних 

освітніх технологій на базі перегляду найкращих тради-
ційних конструкцій організації навчання із створенням 
спрямованої мотивації медичних працівників до безпе-
рервного професійного розвитку [2, 3]. Післядипломна ме-
дична освіта базована на принципах андрагогіки  (навчан-
ня дорослих людей як спеціалістів-практиків) [4] на базі 
технологій створення сприятливого навчального клімату.  
Завдяки створенню та постійному удосконаленню про-
фесійного освітнього середовища в колегіальній спілці із 
закладами та установами охорони здоров’я саме академії 
та факультети ПДО сьогодні ви конують функцію протидії 
активності незалежних комерційних провайдерів медич-
них знань, зокре ма фармацевтичних компаній, оскільки 
лише у державних вищих медичних навчальних закладах 
(ВМНЗ) викладання клінічних дисциплін здійснюється 
відповідно до національних настанов та чинних протоко-
лів і стандартів лікування, затверджених наказами МОЗ 
України, з можливістю оперативного коректування змісту 
навчання стосовно актуальних завдань медичної служби 
держави. 

Мета роботи – висвітлити деякі аспекти із запрова-
дження сучасних освітніх технологій та новітніх форм 
організації навчання  у післядипломну підготовку і безпе-
рервний професійний розвиток лікарів.

Основна частина.  Організаційне забезпечення під-
готовки лікарів у ДЗ “ЗМАПО МОЗ України” розгляда-
ється системно як сукупність координаційних, лінійних 
та функціональних навчальних зв’язків із використанням 
сучасних освітніх інструментів (методи, засоби, ресурси, 
нормативно-правова база, контроль та моніторинг якості 
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підготовки учасників навчання). Визначальним принци-
пом такої роботи є орієнтація на світові досягнення ме-
дичної науки і практики, спрямованість навчання щодо 
потреб практичної охорони здоров’я, впровадження в 
педагогічний процес новітніх технологій навчання та 
контролю знань. Відомо, що якість підготовки фахівців 
практичної охорони здоров’я визначається кваліфікаці-
єю викладачів, потужністю клінічної бази та мотивацією 
слухачів за принципом відповідності змісту навчання ре-
альним потребам і умовам діяльності сучасного лікаря 
[3, 5]. Завдяки наявному науково- освітньому потенціалу 
закладу слухачі знайомляться з інноваціями медичної 
галузі, опановують сучасні технології діагностики і лі-
кування, отримують спрямовану мотивацію до БПРЛ. У 
межах додаткових програм працюють організовані три 
елективних курси: “Медичне право”, “Біоетика та біо-
безпека”, “Цивільний захист та медицина катастроф”, а 
викладання базових медичних дисциплін здійснюєть-
ся за сучасними клініко-економічними стандартами на 
базі компетентнісного підходу, посилення практичної 
спрямованості занять та удосконалення технічних засо-
бів навчання. Останніми роками в академії запроваджу-
ються педагогічні технології на базі концепції e-Learning, 
що дозволяє зробити навчальний процес більш інтен-
сивним, інтерактивним, адаптованим до сучасних умов 
із забезпеченням високої мотивації учасників навчання, 
відповідно до стандартів Всесвітньої федерації медичної 
освіти. 

 Поряд із запровадженням інноваційних освітніх тех-
нологій та новітніх форм організації навчального процесу 
викладачі академії прагнуть зберегти кращі особливості 
національної системи медичної освіти з виховання су-
часного спеціаліста відповідно до принципів практично-
орієнтованого навчання, біоетики та доказової медицини. 
Оскільки при традиційних формах ПДО і БПРЛ (спеціалі-
зація, тематичне удосконалення, стажування) залишається 
актуальним забезпечення гнучкості навчального процесу 
стосовно реальних умов роботи сучасного лікаря, в акаде-
мії активно діє програма із запровадження очно- заочного 
навчання та елементів дистанційної освіти.

У ДЗ “ЗМАПО МОЗ України” розроблена та впрова-
джена нова організаційна форма професійного розвитку 
лікарів – постійно діючі проб лемні семінари (ПДС) для 
лікарів первинної ланки медико-санітарної допомоги; ор-
ганізаційна структура таких семінарів передбачає не лише 
проведення навчальних занять, а також надання консуль-
тативної та організаційно-методичної допомоги закладам 
практичної охорони здоров’я. Формуванню гнучкого гра-
фіка занять сприяє опрацювання навчального матеріалу за 
модульними технологіями. Науково-методичне забезпе-
чення ПДС розроблено з метою забезпечення постійного 
удосконалення знань та навичок медичних спеціалістів. 
Пріоритетною цільовою групою є лікарі первинної лан-
ки медико-санітарної допомоги. Організаційна структура 
передбачає проведення тематичних занять (конференції, 
майстер-класи, лекції, семінари, круглі столи тощо) та на-
дання медико-консультативної допомоги лікарям-учасни-
кам семінару. 

Для забезпечення ефективного інтенсивного навчання 
з високотехнологічних клінічних дисциплін на кафедрах 
академії запроваджується оновлений навчальний формат 
тематичного удосконалення з майстер-класом, який скла-
дається з дистанційного (підготовчого) та очного (прак-

тичного) модулів з цільовими витратами аудиторного 
часу на опанування медичних технологій. Напрацювання 
інформаційних ресурсів відбувається шляхом використан-
ня хмарних технологій,  які надають учасникам навчання 
доступ до комп’ютерних ресурсів Internet і використання 
програмного забезпечення як online-сервісу. При цьому 
реалізуються певні педагогічні завдання: отримання опе-
ративної інформації, миттєва комунікація учасників на-
вчального процесу, поширення власного досвіду, підви-
щення кваліфікації, ознайомлення з передовим досвідом 
провідних фахівців галузі.

Концепція практичної спрямованості навчання як 
складова сучасних дидактичних принципів, що стосується 
усіх компонентів післядипломного навчання лікарів,  по-
лягає у забезпеченні чітких зв’язків і взаємозалежностей 
між процесом здобуття професійних знань та формуван-
ням навичок та вмінь, що дають медичному спеціалісту 
змогу ефективно діяти в складних умовах реальної прак-
тики. Перс пективним завданням подальшого удоскона-
лення освітньої діяльності академії  є розвиток центрів 
симуляційного навчання. Як основні інструменти прак-
тично-спрямованого навчання можна визначити дотри-
мання нормативних вимог щодо організації і проведення 
навчальних занять, а також використання науково обґрун-
тованих критеріїв оцінки ефективності навчального про-
цесу [3, 5].

У ДЗ “ЗМАПО МОЗ України” запроваджено сучас ні 
інструменти моніторингу якості освітньої діяльності за-
кладу з узагальненням та аналізом досвіду застосування 
інноваційних освітніх технологій і новітніх форм органі-
зації навчання [5]. Зокрема, дієвою складовою моніторин-
гу якості освітньої діяльності в академії вважається тех-
нічна оцінка зворотного зв’язку з учасниками навчання. 
Відгуки респондентів (викладачів та осіб, що навчалися в 
академії) доводять про досягнення задовільної мотивації 
учасників навчання щодо здійснення власного БПРЛ за 
умови забезпечення високої інформаційної насиченості 
та практичної спрямованості інтенсивного навчання за 
сучасними освітніми технологіями.   

Висновки. Застосування сучасних освітніх техноло-
гій та новітніх організаційних форм навчання в межах 
традиційної післядипломної підготовки сприяє підви-
щенню мотивації лікарів до активного безперервного про-
фесійного розвитку.

Педагогічні інновації у ПДО і БПРЛ мають на меті 
оптимізацію змісту та організації навчання на підставі до-
сягнень сучасної медичної науки і практики за принципом 
відповідності змісту навчання головним потребам медич-
ної галузі та  реальним умовам роботи лікаря. 

Запровадження нових організаційних форм БПРЛ має 
здійснюватися із забезпеченням дієвого моніторингу на 
базі принципів сучасного клінічного навчання, доказової 
медицини та державних клініко-економічних стандартів. 
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УДК 378.046.4
ІННОВАЦІЙНІ ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПІСЛЯДИПЛОМНОМУ НАВЧАННІ ЛІКАРІВ: 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ

О. М. Хвисюк, В. Г. Марченко, О. А. Цодікова, М. П. Гиря, І. А. Соболєва,  
І. О. Вороньжев, З. В. Єлоєва, О. І. Сергієнко, О. М. Касьянова, В. В. Жеребкін

Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків

INNOVATIVE EDUCATIONAL TECHNOLOGIES IN POSTGRADUATE TRAINING OF DOCTORS: 
PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL ASPECTS

O. M. Khvisyuk, V. G. Marchenko, O. A. Tsodikova, M. P. Girya, I. A. Soboleva,  
I. O. Voronzhev, Z. V. Yeloyeva, O. I. Sergienko, O. M. Kasyanova, V. V. Zherebkin

Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education, Kharkiv

Мета роботи – виокремлення психолого-педагогічної складової впровадження інноваційних технологій у післяди-
пломну медичну освіту та узагальнення досвіду використання комп’ютерних технологій у навчанні лікарів на прикладі 
Навчально-тренінгового центру технологій 3D візуалізації ХМАПО.

Основна частина. Розкрито контекст поняття “психологічна готовність до здійснення інновацій” з огляду на її ста-
тичний рівень, який трактується як “базовий інноваційний потенціал”, та динамічний рівень – процес “нарощування” 
імовірності загальної ефективності впровадження інноваційних технологій. Представлено результати анкетування слуха-
чів-лікарів щодо їх готовності використовувати інноваційні технології у професійній діяльності. Результати проведеного 
дослідження засвідчили неоднорідність психологічної неготовності лікарів щодо використання комп’ютерних технологій 
у професійній діяльності, різну мотивацію респондентів до застосування інноваційних технологій у медичній практиці 
та освітньому процесі, що визначає перспективи реалізації у закладі післядипломної освіти заходів організаційного, 
навчального та виховного характеру.

Висновки. Висновками з проведеного дослідження є твердження про психологічну неготовність лікарів до використання 
інноваційних технологій у професійній діяльності, що позначається на ефективності впровадження більш вдосконалених 
моделей підвищення їх кваліфікації та медичної реформи. Робота науково-педагогічного колективу закладу післядиплом-
ної освіти має бути зосереджена на забезпеченні психологічного супроводу навчально-пізнавальної діяльності слухачів, 
їх адаптації до новітніх технологій, що використовуються у навчальному процесі, розвитку мотивації до модернізації 
практичної діяльності лікарів.

Ключові слова: безперервний професійний розвиток лікарів; інноваційні освітні технології; інтерактивність; 
комп’ютерні технології; навчально-тренінговий центр технологій 3D візуалізації.

The aim of the work – identification psychological and pedagogical component of the introduction of innovative technologies 
in postgraduate medical education and generalization experience of using computer technologies in training of doctors using the 
example of Educational and Training Center of 3D Visualization Technologies of KhMAPE.

The main body. The context of the concept of “psychological readiness for innovation” is disclosed in view of its static level, 
which is interpreted as “basic innovative potential”, and the dynamic level is the process of “increasing” the probability of the 
general effectiveness of the introduction of innovative technologies. The questionnaire results of listeners-doctors in regard to 
their readiness to use innovative technologies in professional activity are presented.

The results of the conducted research have shown heterogeneity of the psychological unreadiness of doctors to use computer 
technolo gy in their professional activities, different motivation of respondents to use innovative technologies in medical practice 
and educational process, which determines the perspective of realization in the institution of postgraduate education measures of 
organizational, educational and educative character.

Conclusions. The conclusions of the research are the statement about the psychological unreadiness of doctors to use innovative 
technologies in professional activities, which affects the effectiveness of introducing more advanced models for improving their 
qualifications and medical reform. The work of the scientific and pedagogical staff of the institution of postgraduate education 
should be focused on providing psychological support of educational and cognitive activity of the listeners their adaptation to the 
newest technologies used in the educational process, the development of motivation to modernize the practical activities of doctors.

Key words: continuous professional development of doctors; innovative educational technologies; interactivity; computer 
technology; educational and training center of 3D visualization technologies.

Вступ. Стратегічною метою розвитку освіти є отри-
мання бажаної якості освіти з визначеними показниками, 
перетворення діяльності з управління освітньою сферою 
на управління саме якістю освіти відповідно до її зміс-
тового наповнення, структури та визначених параметрів. 
Сьогодні доведено, що запорукою якісної підготовки висо-
кокваліфікованого спеціаліста медичної галузі є практико-
орієнтоване навчання. У системі безперервної медичної 

освіти саме за рахунок виконання реальних практичних 
завдань, відпрацювання та закріплення практичних нави-
чок без нанесення шкоди пацієнту, розвитку здібностей 
миттєво приймати рішення і бездоганно виконувати без-
ліч маніпуляцій та втручань лікар має можливість удоско-
налювати свою професійну компетентність [1].

Здатність адекватно діяти в різних клінічних ситуаці-
ях, вміти злагоджено й ефективно працювати в колективі, 



71

раціонально розподіляти обов’язки серед молодшого мед-
персоналу – складові професійної компетентності сучас-
ного лікаря-фахівця [2, 3]. Компетентність виражається 
не тільки у рівні теоретичної підготовки, а й у здатності 
особистості успішно здійснювати професійну діяльність 
у колективі.

В умовах глобалізаційних інтеграційних процесів 
сучасності виклики освіти сприяють впровадженню в на-
вчальний процес нових, вдосконалених моделей засвоєння 
знань, умінь і навичок, тому що важливе значення в якіс-
ній підготовці лікарів посідає практична підготовка, адже 
всі навички, які внесені у стандарти відповідного освіт-
ньо-кваліфікаційного рівня за державними освітянськими 
програмами в галузі вищої медичної та фармацевтичної 
освіти, лікар має вміти бездоганно виконувати на прак-
тиці. Тому розробляються різні підходи для формування 
компетентності майбутнього фахівця: моделі, муляжі, тре-
нажери, віртуальні симулятори, технології 3D-візуалізації 
та інші засоби, які дозволяють змоделювати процеси, 
клінічні ситуації та інші аспекти професійної діяльнос-
ті в медицині. Мета таких підходів до навчання лікаря –  
формування клінічного мислення. Його наявність і ви-
значає професіоналізм і кваліфікацію лікаря. Мислення 
повинно розвиватися в процесі навчання та вдосконалю-
ватися протягом всієї  лікарської діяльності. Успішність 
процесу практико-орієнтованого навчання неможлива без 
використання інноваційних технологій і, в першу чергу, 
інтерактивних методів навчання [3, 4]. Інтерактивність – 
це здатність взаємодіяти або знаходитися в режимі діалогу 
з ким-небудь (людиною) або навіть з чим-небудь (напри-
клад, комп’ютером). Інтерактивне навчання – це особлива, 
спеціальна форма організації пізнавальної діяльності. Ви-
користовування інтерактивної моделі навчання передба-
чає відтворення професійних ситуацій і спільне рішення 
проблем.

До інтерактивних технологій, способів і методів на-
вчання відносяться: дебати, “мозковий штурм”, ділові 
та рольові навчальні ігри, майстер-класи, дискусія, дис-
кусія-форум, круглий стіл, метод малих груп, лекція – 
прес-конференція, розбір клінічних випадків, підготовка 
і захист історії хвороби, використання комп’ютерних на-
вчальних програм, інтернет-мережі, електронних посіб-
ників та ін. Серед сучасних напрямів підготовки високок-
валіфікованих медичних кадрів є створення тематичних 
навчальних залів та центрів, дебрифінг-кімнат, навчання 
на медичних помилках, проведення бінарних лекцій у ви-
гляді діалогу двох викладачів, коли викладання здійсню-
ється модулюванням реальних ситуацій двома фахівцями, 
обговорення тео ретичних та практичних питань з різних 
позицій (наприклад, представниками різних наукових 
шкіл, теоретиком та практиком) [5]. Кінцевою метою ін-
новаційних технологій навчання є мінімізація кількості лі-
карських помилок, уміння враховувати точку зору іншого 
спеціаліста, розвинення комунікативних навичок, а також 
розвиток інтелектуальної самостійності та професіоналіз-
му фахівця [6].

Сучасні інформаційні технології мають забезпечити 
слухачів у системі безперервної медичної освіти чіткою 
й адекватною інформацією щодо просування у навчанні, 
підтримувати їхню компетентність і впевненість у собі, 
стимулюючи внутрішню мотивацію. 

Проте лікарі вкрай рідко використовують отримані 
знання і навички інформатизації для надання додаткової 

діагностичної та лікувальної допомоги своїм пацієнтам. 
Утім оволодіння комп’ютерною грамотністю та вико-
ристання інформаційних технологій, особливо в меж-
ах проведення медичної реформи, з метою підвищення 
професійного рівня, залежить не тільки від об’єктивних 
зовнішніх чинників, а й від психологічних властивостей 
особистості лікаря. Це стосується і викладача. Напри-
клад, нові педагогічні  інноваційні розробки потенційно 
здатні істотно підвищити якість освітнього процесу, але 
часто, навіть після ознайомлення з сутністю нової педа-
гогічної методики, викладачі не користуються нею або 
повертаються до старих форм і методів, особливо після 
зіткнення із труднощами щодо впровадження нових ме-
тодів у навчальний процес.

В умовах сьогодення, в складний період реформу-
вання медичної галузі важливо передбачити спеціальні 
заходи щодо стимулювання позитивної мотивації лікаря 
до безперервного професійного навчання із застосуван-
ням інформаційних технологій (у тому числі дистанцій-
ної освіти), створення сприятливих умов для цієї роботи. 
Постала необхідність залучати слухача до самостійної 
діяльності навчання, імітуючи практику, багато разів під-
силюючи можливості аналізу й синтезу явищ і процесів. 
Для лікаря на етапі післядипломного навчання необхід-
но вибудовувати професійне спілкування у навчальній 
діяльності за допомогою існуючих технічних ресурсів. 
Слід зазначити, що у науковій літературі кількість робіт, 
присвячених дослідженню психолого-педагогічних аспек-
тів застосування інноваційних технологій навчання (ін-
формаційно-комунікаційних технологій і комп’ютерів) у 
професійній діяльності лікаря на післядипломному етапі 
навчання, вкрай обмежена. У наукових розвідках також 
практично відсутні відомості про особистісні особливості 
і мотиви, що сприяють або перешкоджають застосуванню 
лікарями комп’ютерів та інформаційних технологій у по-
всякденній професійній діяльності. З огляду на зазначене 
вище й актуальність неминучої комп’ютеризації освіти 
та охорони здоров’я, досвід Харківської медичної акаде-
мії післядипломної освіти (ХМАПО) з цієї проблеми буде 
цінним доробком.

Мета роботи – виокремлення психолого-педагогічної 
складової впровадження інноваційних технологій у після-
дипломну медичну освіту та узагальнення досвіду вико-
ристання комп’ютерних технологій у навчанні лікарів на 
прикладі Навчально-тренінгового центру технологій 3D 
візуалізації ХМАПО.

Основна частина. У сучасних умовах комп’ю-
теризації, інтеграції та проведення реформи у медичній га-
лузі професійно-педагогічна діяльність викладача значно 
ускладнюється, оскільки змінюються цілі, зміст та техно-
логії навчання. Відповідно, значно підвищуються вимоги 
до педагога як до особистості і професіонала; передбача-
ється якісно інший рівень сформованої мотиваційної сфе-
ри, професійно-педагогічного мислення, творчого потен-
ціалу і здатності до постійного саморозвитку та самовдос-
коналення. Саме в цьому напрямку та відповідно до вимог 
законів України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, указів 
Президента України від 25.06.2013 року № 344/2013 “Про 
національну стратегію розвитку освіти в Україні на пері-
од до 2021 року”, від 30.09.2010 року № 926/2010 “Про 
заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти 
в Україні” в ХМАПО розробляються перспективні плани 
підвищення кваліфікації викладачів закладу.
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Практика впровадження інновацій дозволяє стверджу-
вати, що сконцентрованість на проблемах їх реалізації, на 
жаль, не дає змогу розпізнати вагомішу проблему здій-
снення інновацій – психологічну й методичну готовність 
не тільки лікаря-слухача, а й викладача до інноваційної ді-
яльності. Будь-які ініційовані нововведення на рівні керів-
ництва приречені на неефективність, якщо виконавчий рі-
вень (персонал освітніх закладів) не сприймають педаго-
гічні нововведення як значущі, корисні й необхідні і влас-
не психологічні чинники є останнім і найбільш складним 
бар’єром здійснення інновацій [7]. Вирішенню зазначеної 
проблеми приділяється значна увага і науковців, і прак-
тиків, і політиків (Л. Буркова, Л. Ващенко, Л. Даниленко, 
Б. Дяченко, В. Ільїн, Л. Карамушка, А. Кінах, Н. Клокар, 
Г. Ковальов, В. Кремень, В. Лазарев, М. Поташник, А. Се-
миноженко, Н. Федорова, Ю. Швалб та ін.).

Велика наукоємність та складність інноваційних 
технологій, постійне їх оновлення потребують високої 
кваліфікації викладачів, постійного навчання і перепід-
готовки. В ХМАПО створений навчально-тренінговий 
центр технологій 3D візуалізації в безперервному про-
фесійному розвитку лікарів, метою якого є підвищення 
якості підготовки професорсько-викладацького складу 
кафедр академії та слухачів на основі нових, інновацій-
них організаційних форм та методів навчання і контролю 
знань за допомогою анатомічного 3D-столу шведського 
виробництва фірми SECTRA. Для професорсько-викла-
дацького складу клінічних кафедр академії розпочато 
цикл тематичного удосконалення “Використання тех-
нологій 3D візуалізації в безперервному професійному 
розвитку лікарів” для поглиб лення теоретичних знань і 
засвоєння практичних навичок із питань впровадження у 
навчальний та лікувальний процес новітніх інтерактивних 
технологій із застосуванням 3D-візуалізаційного столу. 
Програма та навчально-тематичний план циклу складені 
з урахуванням психологічної готовності до інноваційної 
діяльності, причому  не лише на статичному рівні, коли 
детермінує факторний аналіз, а й на динамічному рівні, 
коли враховується аналіз психологічних закономірностей 
адаптації до нових форм діяльності у процесі навчання. 
Важливість вивчення динамічного аспекту психологічної 
готовності зумовлена тим, що особистість – це складна 
адаптивна система, здатна до значної та радикальної, сві-
домої перебудови внутрішніх компонентів для здійснення 
практичної діяльності за інноваційними алгоритмами з 
використанням нових засобів. Процес засвоєння іннова-
ційних складових супроводжується створенням особли-
вого психологічного стану здатності до змін, що сприяє 
автоматизації окремих інноваційних дій і поступовому 
їх здійсненню. У цьому контексті компоненту психоло-
гічної готовності до здійснення інновацій “статичного 
рівня” можна трактувати як “базовий інноваційний потен-
ціал”, а частину психологічної готовності “динамічного 
рівня” – як процес “нарощування” імовірності загальної 
ефективності впровадження інноваційних технологій. 
З’ясовано, що до першої групи слухачів, які підвищують 
кваліфікацію за вищезазначеним циклом, увійшли ви-
кладачі – творчі й конкурентоcпроможні особистості, які 
здатні до саморозвитку, професійного самовдосконалення 
та самоосвіти. Такі характеристики вказують на людей, 
готових до систематичного розвитку своїх особистісних 
можливостей і позитивних якостей та усунення нега-
тивних. Існує думка, що саме ці викладачі сприятимуть 

усуненню психологічних властивостей особистості ліка-
ря-слухача щодо використання інноваційних технологій. 
За участю викладачів першої групи сформується модель 
активної взаємодії викладач – слухач, коли викладач по-
стійно знаходиться в діалозі з тими, кого навчає, тримає їх 
у піднесеному настрої, заохочує ініціативу, помічає зміни 
в психологічному кліматі групи і гнучко реагує на них; ре-
алізує стиль дружньої взає модії зі збереженням рольової 
дистанції; забезпечує вирішення проблем, що виникають, 
спільними зусиллями. Це, у свою чергу, сприяє підвищен-
ню якості набуття практичних умінь та навичок слухачів 
шляхом застосування інноваційних організаційних форм і 
методів навчання.

Навчально-тренінговий центр технологій 3D візуалі-
зації в безперервному професійному розвитку лікарів не 
єдиний центр інновацій, існуючий в ХМАПО. З 2015 року 
в Академії створено низку навчально-тренінгових цен-
трів, де в межах державних освітніх програм і стандартів 
вищої професійної освіти, програм післядипломної освіти 
з’являється можливість для розвитку майстерності фахів-
ців через застосування методів симуляційного навчання, 
забезпечується навчально-методичний супровід на циклах 
тематичного удосконалення лікарів [8–10]. У навчально-
тренінгових центрах ХМАПО для відпрацювання практич-
них навичок використовуються комп’ютеризовані манеке-
ни, екранні симулятори (дозволяють імітувати відповідну 
реакцію пацієнта); анатомічні моделі (використовуються 
для навчання окремих умінь і навичок); фантоми – модель 
людини або його частини в справжню величину, що за-
міщає оригінал, який зберігає тільки деякі важливі його 
властивості, манекени – фігури, на яких можна формувати 
систему взаємопов’язаних умінь і навичок; тренажери – 
пристрої для штучного створення (імітації) різних ситу-
ацій або об’єктів, що дозволяє формувати окремі вміння 
та навички; стандартизовані пацієнти; системи ситуацій-
них завдань; навчальні ігри клінічного типу (дозволяють 
формувати вміння клінічного мислення); навчальні ігри 
організаційно-діяльнісного типу (сприяють формуванню 
професійних умінь і навичок організаційного характеру).

Психологічне супроводження навчальної діяльнос-
ті слухачів академії, їх адаптація до новітніх технологій, 
що використовуються в навчальному процесі, – це робо-
та науково-педагогічного колективу, яка сприяє розвитку 
мотивації навчальної діяльності слухачів, психологічної 
готовності до інноваційної діяльності і реалізації заходів 
організаційного, навчального та виховного характеру. 

Зіткнувшись із проблемою психологічної неготовнос-
ті лікарів використовувати інформаційно-комунікаційні та 
інші інноваційні технології в практику медичних установ, 
а також в систему особистого безперервного професійно-
го розвитку, в ХМАПО розроблено анкету та проведене 
документоване інтерв’ю слухачів. За допомогою системи 
запитання вивчалась забезпеченість лікувального закладу, 
де працює лікар, комп’ютерною технікою; визначалася 
частота використання інформаційно-комунікаційних тех-
нологій у практичній діяльності; виявлявся ступінь воло-
діння лікарем інформаційно-комунікаційними технологія-
ми; з’ясовувалося ставлення фахівців до комп’ютеризації 
медичних установ на етапі реформування галузі, зокрема 
до системи “Електронне здоров’я” та ін. Анкетування 
проводили серед 101 лікаря первинного контакту, що на-
вчаються в ХМАПО на циклах спеціалізації, ПАЦ та ТУ 
перед початком занять. Анкетування показало, що, незва-
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жаючи на повну комп’ютеризацію закладів первинної ме-
дико-санітарної допомоги та наявність в них Інтернету, го-
товність використовувати медичну інформаційну систему 
підтвердили 45 % осіб, переважно молодого віку (серед-
ній вік (30,4±2,4) року), з невеликим досвідом роботи (5–9 
років). Зовсім неготовими долучатися до комп’ютерних 
технологій (внаслідок психологічних проблем) вважають 
себе 25,5 % респондентів – старша вікова категорія (серед-
ній вік складає (57,8±5,2) року), з великим стажем робо-
ти за фахом (21–39 років). Ще 30 % лікарів (середній вік 
(37,5±5,5) року, стаж роботи – 11–15 років) скоріше по-
зитивно ставляться до медичних інформаційних систем, 
утім невпевнено користуються інформаційними технічни-
ми засобами внаслідок недостатнього рівня компетенції в 
цій галузі та відсутності мотивації її впроваджувати.

Щодо мотивації опанувати навички комп’ю тер них ме-
дичних технологій та запровадити їх у професійну діяль-
ність лікарі мали різну позицію: підвищення рівня фахової 
кваліфікації (90 %); успішність у професійній діяльності 
(72 %); досягнення високого соціального статусу (45 %); 
отримання інтелектуального задоволення (15 %); матері-
альні здобутки (13 %) та ін. (27 %).

Висновки. При впровадженні інноваційних техно-
логій у навчальний процес для більш вдосконалених мо-
делей засвоєння знань і практичних навичок та з метою 
підвищення професійного рівня лікарів простежується їх 
психологічна неготовність до використання інформацій-
них технологій, особливо в межах проведення медичної 
реформи, яка, в першу чергу, залежить від психологічних 
властивостей особистості лікаря.

За результатами анкетування лікарів первинного кон-
такту, отримані дані, які відображають неоднорідність до-
сліджуваного контингенту щодо готовності використову-
вати комп’ютерні технології у професійній діяльності, різ-
ну мотивацію респондентів до застосування інноваційних 
технологій у медичній практиці й освітньому процесі, що 
обґрунтовує необхідність реалізації заходів організаційно-
го, навчального та виховного характеру.
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 ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ “АНАТОМІЯ ЛЮДИНИ” СТУДЕНТАМ 

АНГЛОМОВНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

О. В. Поканевич, Б. Б. Івнєв, П. І. Середа, В. І. Талько, І. А. Оверченко, І. В. Керечанин, Н. В. Ковальчук 
Вищий приватний навчальний заклад “Київський медичний університет”

FEATURES OF THE METHODOLOGY OF TEACHING THE SUBJECT “HUMAN ANATOMY” TO 
ENGLISH SPEAKING STUDENTS

O. V. Pokanevych, B. B. Ivnev, P. I. Sereda, V. I. Talko, I. A. Overchenko, I. V. Kerechanyn, N. V. Kovalchuk
Private Higher Educational Establishment “Kyiv Medical University”

Мета роботи – розроблення методів покращення результату навчальної діяльності студентів англомовної форми на-
вчання.

Основна частина. Вивчення дисципліни “Анатомія людини” збігається з першим роком перебування студента-іно-
земця в Україні. Успіх навчальної діяльності залежить від рівня адаптації іноземного студента до нового освітнього 
середовища. У соціально-психологічному аспекті адаптації слід зауважити такі фактори, як релігія та гендерна політика 
рідної студенту країни. У значної частини студентів-першокурсників англомовної форми навчання виникають проблеми 
з адаптацією, що пов’язано з особистими якостями самих студентів, відсутністю навичок до самостійної навчальної 
діяльності, несформованістю професійного самовизначення, комунікабельності та компромісності в спілкуванні із 
викладачем й одногрупниками. Особливістю методики викладання базової медичної дисципліни “Анатомія людини” 
є необхідність оптимізації процесу викладання шляхом розробки стандартизованих контрольних форм роботи та кон-
сультування студента, тобто перехід від екстенсивно-інформаційного до інтенсивно-фундаментального навчання, яке 
вимагає принципової зміни навчальних технологій, перебудови взаємовідносин викладача і студента. Обов’язковим є 
використання тестових завдань, розв’язування ситуаційних завдань, розвиток практичних навичок шляхом демонстрації 
органів та їх структури на муляжах.

Висновок. Навчально-виховний процес студента на етапі вивчення базової медичної дисципліни “Анатомія людини” 
має бути орієнтований на впровадження нових методик та інноваційних технологій, що створює умови для формування 
професійної компетентності майбутнього лікаря. 

Ключові слова: адаптація; екстенсивно-інформаційне навчання; інтенсивно-фундаментальне навчання.

The aim of the work – the development of methods for improvement of the English speaking students’ educational activities. 
The main body. Discipline “Human anatomy” belongs to the first year subjects studied by foreign students. The success of the 

training activities depends on the level of adaptation of foreign students to their new educational environment. The peculiarity of 
teaching basic medical subjects “Human anatomy” is necessary to optimize the process of teaching, by developing standards of 
controling forms and providing consultation for the students, such as, the transformation from extensive information to intensive 
fundamental training. This transformation demands fundamental changes to the educational process, restructuring the relationship 
between the teachers and the students. It is necessary to use the test tasks, development and improvement practical skills through 
demonstrations of organs and their structure on moulage.

Conclusion. Thus, student’s educational process at the stage of studying of basic “Human anatomy” has to be focused on 
implementation of new methods and innovative technologies in the educational process, which creates the conditions for formation 
of professional competence of future doctors.

Key words: adaptation; extensive information training; intensive fundamental training.

Вступ. Як відомо, дисципліна “Анатомія людини” є 
фундаментальною дисципліною усіх вищих медичних на-
вчальних закладів [1, 2]. Вивчення дисципліни збігається 
з першим роком перебування студента-іноземця в Україні. 
Успіх навчальної діяльності залежить від рівня адаптації 
іноземного студента до нового освітнього середовища. 

Мета роботи – розроблення методів покращення 
результату навчальної діяльності студентів англомовної 
форми навчання.

Основна частина. У соціально-психологічному ас-
пекті адаптації слід зауважити такий невід’ємний фак-
тор будь-якого соціуму, як релігія. Навчаючись в одній 
групі, студенти різних країн можуть належати до різних 
релігіозних конфесій, які, на жаль, не завжди толерант-
но ставляться до представників інших віросповідань. З 
метою запобігання зародженню міжрелігійної ворожнечі 
важливим є формування груп студентів з однаковим ві-

росповіданням. Не менш важливою є гендерна політика 
рідної студенту країни, яка, як правило, відгукується у 
відносинах студента із протилежною статтю в групі та 
взагалі у навчальному закладі. Студенти чоловічої статі, 
особливо представники східних країн, інколи упередже-
но сприймають викладача-жінку й навіть ворожо та не-
приязно реагують на зауваження, нервують при спробі 
викладача корегувати відповідь, різко переходять на 
підвищений тон у разі невідповідності отриманої та очі-
куваної оцінок. Студентки із східних країн соромляться 
відвідувати у присутності одногрупників-чоловіків за-
няття з навчальних дисциплін або ж зовсім не приходять 
на заняття, теми яких стосуються статевих органів, по-
яснюючи це правилами виховання та релігією. Деякі сту-
денти-іноземці англомовної форми навчання відчувають 
труднощі у побутовому спілкуванні, якщо не володіють 
українською мовою. 
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Процес адаптації тривалий та не завжди успіш ний. У 
значної частини студентів-першокурсників англомовної 
форми навчання виникають проб леми з адаптацією, що 
пов’язано з особистими якостями самих студентів, відсут-
ністю навичок до самостійної навчальної діяльності, не-
сформованістю професійного самовизначення, комуніка-
бельності та компромісності в спілкуванні із викладачем 
й одногрупниками. 

Окрім науково-педагогічної діяльності, викладачі до-
помагають першокурсникам пристосуватися до вимог на-
вчального процесу без відчуття внутрішнього дискомфор-
ту та безконфліктно існувати в колективі.

Особливістю методики викладання базової ме-
дичної дисципліни “Анатомія людини” є необ-
хідність оптимізації процесу викладання шляхом  
розробки стандартизованих контрольних форм роботи та 
консультування студента, тобто перехід від екстенсивно-
інформаційного до інтенсивно-фундаментального навчан-
ня, яке вимагає принципової зміни навчальних технологій, 
перебудови взаємовідносин викладача і студента [3, 4]. 
Ще однією з принципових проблем викладання дисциплі-
ни “Анатомія людини” на інформаційному рівні полягає 
в тому, що у багатьох закордонних навчальних закладах 
використовуються інші види тестування поточного та кін-
цевого рівня знань, аніж ліцензований інтегрований іспит 
“Крок 1”. Тому було поставлено за мету використання тес-
тів формату А4 насамперед з навчальною метою. 

Однією з проблем як для викладача, так і студента у 
викладанні та вивченні дисципліни є відсутність вологих 
препаратів частин та органів людського тіла. Незважаю-
чи на якість пластикових муляжів вітчизняних та закор-
донних виробників анатомічних муляжів як навчального 
приладдя, муляжі не здатні відтворити натуральні препа-
рати. Як результат унеможливлюється препарування як 
невід’ємна частина здобуття практичних навичок.

Висновок. Отже, у контексті зазначеного вище на-
вчально-виховний процес студента на етапі вивчення ба-
зової медичної дисципліни “Анатомія людини” має бути 
орієнтований на впровадження нових методик та іннова-
ційних технологій, що створює умови для формування 
професійної компетентності майбутнього лікаря, розвитку 
його творчого потенціалу, системної самостійної роботи 
студентів щодо оволодіння науковими знаннями. 
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ПРОБЛЕМА ЯКОСТІ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ З БІОХІМІЇ В ЛІЦЕНЗІЙНОМУ ІСПИТІ  
«КРОК-1. СТОМАТОЛОГІЯ»

Александрова К. В., Крісанова Н. В., Рудько Н. П. 
Запорізький державний медичний університет

Секція I

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВЕ, НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ З ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ В ГАЛУЗІ ЗНАНЬ «ОХОРОНА 

ЗДОРОВ’Я». НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДГОТОВКИ 
ФАХІВЦІВ ЗА ОСВІТНЬО-НАУКОВИМИ РІВНЯМИ

Вступ. Освітня підготовка кваліфікованого фахівця 
лікаря-стоматолога передбачає обов'язкове вивчення дис-
ципліни «Біологічна хімія» на 2-му курсі з подальшим 
контролем засвоєння знань з цієї дисципліни у ліцензійно-
му іспиті «Крок-1.Стоматологія» [1, 2, 3].

Основна частина. Національний показник результа-
ту складання іспиту з біологічної хімії в 2018 році 
(44,6 %) насторожує, тому що всі медичні навчальні за-
клади України з біохімії показали низький результат 
(найвищий у УМСА (Полтава) – 55 %, а у ЗДМУ – 52,2 
%). Аналіз буклетів за останні п'ять років вказує на тен-
денцію ускладнення завдань з дисципліни, особливо це 
стосується питань з функціональної біохімії крові, печін-
ки та сечовидільної системи, які не розглядаються за 
програмою спеціальності «Стоматологія» у такому обся-
зі, як за програмою спеціальності «Медицина». Тестові 
завдання з біохімії кісткової тканини і тканин порожнини 
рота, навпаки, представлені в дуже малій кількості. Не-
коректне формулювання деяких тестових завдань букле-
тів передбачає неоднозначну відповідь на такі запитання.

Висновки. На нашу думку, слід посилити контроль 
якості та відповідності тестів, які створюються та відбира-
ються в буклет типовій програмі з біологічної хімії, і при 
цьому необхідно також враховувати специфіку освітньої 
підготовки лікаря-стоматолога.
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ФОРМУВАННЯ КОМПЕТЕНЦІЙ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ЧАСТИНА ПРОЦЕСУ ПІДГОТОВКИ 
МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ У ГАЛУЗІ ЗНАНЬ «МІКРОБІОЛОГІЯ» У МЕДИЧНОМУ ВИШІ

Ананьєва М. М., Фаустова М. О., Зачепило С. В., Басараб Я. О.
Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава

Вступ. Результатом навчання у сучасному медичному 
виші є набір знань, вмінь, навичок та формування особистос-
ті, які демонструє майбутній лікар після закінчення проміж-
ного або повного терміну навчання. Сучасний фахівець, який 
вміє адекватно оцінювати свій професійний рівень і здатний 
регулярно його підвищувати, швидко адаптується до постій-
ної зміни сучасних реалій, до трансформацій у професійно-
му середовищі – це кінцева мета сучасного освітнього про-
цесу. Таким чином, результат навчання є одним із ключових 
у сучасній парадигмі вищої освіти, якість якого залежить від 
підходів до розроблення та реалізації освітніх програм [1].

Відповідно до Стандартів і рекомендацій щодо забез-
печення якості вищої освіти (ESG) в Європейському про-
сторі, завдання вищої освіти у вирішенні багатьох цілей: 
підготовка студентів до активної громадської позиції; спри-
яння розвитку їх здатності до працевлаштування, до ство-
рення їх майбутньої кар’єри; стимулювання особистого 
розвитку; створення широкої бази передових знань, які да-
ють змогу втілювати дослідження та інновації. Забезпечен-
ня відповідної якості повинно гарантувати навчальне серед-
овище, в якому зміст програм, навчальні можливості та ре-
сурсне забезпечення відповідають даній меті [2, 3].

Основна частина. Відповідно до п. 31 «Положення 
про державний вищий заклад освіти» та наказу № 232 від 
21.09.1999 р. МОЗ України «Про порядок створення науко-
во-методичних лабораторій при провідних вищих медич-
них навчальних закладах» та наказу ректора академії № 108 
від 5.07.2000 р. створено Науково-методичну лабораторію з 
питань підготовки стоматологів ВДНЗУ «УМСА» з метою 
наукового обґрунтування системи ступеневої освіти ліка-
рів-стоматологів.

Основними завданнями лабораторії є реалізація дер-
жавної політики в галузі вищої медичної освіти шляхом 
науково-методичного забезпечення змісту системи ступе-
невої освіти стоматологів.

 Рішення поставлених завдань повинно привести ви-
кладача до формування професійних компетенцій, мета 
яких полягає у формуванні в студентів широкого комплексу 
наукових уявлень. В результаті дисципліна засвоюється як 
цілісна система, яка починається з визначення цілей і 
заканчується методами їх реалізації.

Тим самим, компетенції складають підгрунття не 
тільки для навчання, але і саморозвитку майбутнього 
лікаря.
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Згідно із сучасними вимогами до вищої медичної 
освіти, майбутній фахівець, здобуваючи знання і навички 
повинен бути професійно мобільний, обізнаний з точки 
зору розвитку медицини і відкриттів у світовій медичній 
науці. Це дає можливість швидко реагувати на зміни в 
його професійній діяльності.

Формування компетенцій створює базу для комплек-
сного навчання лікаря: професійні навички; обізнаність в 
історичних і культурних областях; високі соціальні та 
етичні якостей. Без освоєння цього комплексу знань і на-
вичок фахівець існувати не може.

Висновки. Спираючись на вищевикладене, можна 
говорити, що формування інтегральних, загальних і про-
фесійних компетенцій стає основою виховання компе-
тентного фахівця, який володіє сукупністю не тільки 
знань, умінь і навичок, отриманих майбутнім лікарем, а й 
особистих якостей.

Все це забезпечить потенціал для подальшого зрос-
тання лікаря як фахівця, так і особистості в цілому.
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питання якості медичної освіти : матеріали ХІІІ Всеукр. 
наук.-практ. конф. з міжнар. участю. – Тернопіль : Укрмед-
книга, 2016. – С. 22–26.

ОПТИМІЗАЦІЯ ОВОЛОДІННЯ НОВИМИ ПРАКТИЧНИМИ  
НАВИЧКАМИ СТУДЕНТАМИ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ  

НА КАФЕДРІ ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ З ЕПІДЕМІОЛОГІЄЮ 

Андрейчин М. А., Івахів О. Л., Вишневська Н. Ю., Качор В. О., Іщук І. С.,  
Йосик Я. І., Васильєва Н. А., Копча В. С., Ничик Н. А., Завіднюк Н. Г.  

ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України», м. Тернопіль 

Вступ. В останні роки широко впроваджуються нові 
технічні засоби викладання дисциплін та інформаційні 
комп’ютерні технології [1]. Однак найважливішим зали-
шається навчити майбутнього лікаря спілкуванню з паці-
єнтом, а також провести ретельний лікарський огляд хво-
рого. На підставі отриманих даних, cтудент повинен сфор-
мулювати попередній діагноз, призначити обстеження, а 
далі – й лікування. Тому пошук нових підходів в оптиміза-
ції засвоєння практичних навичок студентом з формуван-
ням системи їх застосування є актуальним у період рефор-
мування медичної галузі [2].

Основна частина. На початку навчального року ко-
лектив кафедри розлядає сучасні медоди обстеження ін-
фекційних хворих з урахуванням новітніх досягнень ме-
дичної науки, можливості втілення їх в навчальний про-
цес, розробляє для студентів алгоритм виконання навичок 
і поповнює кафедральний «банк» обов’язкових практич-
них навиків. Так, для визначення ступеня фіброзу у хво-
рих на вірусні гепатити поряд зі старими методами (на-
приклад, розрахунок індексу FIB-4) навчають студентів 
трактуванню результатів нових неінвазивних методів – фі-
бротест чи еластографія печінки. 

Інформативним методом діагностики інфекційних 
хвороб залишається дистанційна термографія. На прак-
тичних заняттях викладачі навчають студентів проведен-
ню цього обстеження і оцінці термограм хворих на грип та 
інших ГРВІ, вірусні гепатити, лептоспіроз, харчову токси-
коінфекцію тощо. Велике значення також тактиці при ви-
явленні кліща на тілі людини, методиці його видалення, 
комплексу профілактичних заходів щодо Лайм-бореліозу. 
Для діагностики цієї трансмісивної інфекції пропонується 
високоінформативна двохетапна схема обстеження паці-
єнта: спочатку використовують високочутливий імуно-

ферментний аналіз, а осіб з позитивними результатами 
обстежують ще й високоспецифічним методом імунобло-
ту для остаточного підтвердження діагнозу та прогнозу 
перебігу захворювання у конкретного пацієнта. На прак-
тичному занятті студентів навчають вірно трактувати ре-
зультати зазначених обстежень. 

Самостійна практична робота студентів 6-го курсу у 
приймальному відділенні інфекційного стаціоналу дає їм 
можливість ознайомитися з медичною документацією, 
протоколами надання медичної допомоги хворим, погли-
бити і закріпити вміння й навички у наданні допомоги 
хворим на етапі госпіталізації. Кращому засвоюванню 
практичних навичків сприяють й вечірні чергування в клі-
ніці, під час яких вони під наглядом чергового лікаря при-
ймають хворих на лікування, оглядають пацієнтів з тяж-
ким перебігом недуги, призначають відповідні ліки. На-
ступного ранку чергові звітують на загальноклінічній на-
раді, де проводиться ретельний розбір їх роботи. 

Висновки. Удосконалення засвоєння практичних на-
вичок у клініці інфекційних хвороб, як і на інших клініч-
них кафедрах – це складний і тривалий процес. Необхідно 
більше уваги приділяти оволодінню студентами не тільки 
традиційними, а й новітніми методами діагностики інфек-
ційних хвороб і лікування хворих, використовуючи й роз-
робки колективу кафедри. 
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ЗАСВОЄННЯ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК ІЗ ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ  
У ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ З АНГЛОМОВНОЮ ФОРМОЮ НАВЧАННЯ

Антоненко А. В., Дубовенко З. О.
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

Вступ. У професійній підготовці лікаря-терапевта 
опанування практичними навичками має вирішальне зна-
чення. Студент має навчитися комплексно обстежувати 
хворого, збирати анамнез, виділяти симптоми і синдроми 
основного захворювання, інтерпретувати отримані дані, 
призначати відповідне лікування. Незважаючи на те, що 
на сьогоднішній день перкуторне дослідження легень в 
значній мірі втратило своє значення в діагностиці захво-
рювань легень, поступившись місцем таким інструмен-
тальним методам як рентгендіагностика (флюорографія, 
рентгенографія, комп’ютерна томографія), однак технічно 
і методично правильна проведена перкусія легень дозво-
ляє швидко отримати діагностично цінну і достатню ін-
формацію при розпізнаванні пневмоторакса і гідроторакса 
на догоспітальному етапі. Важливо зазначити, що специ-
фіка подання практичного матеріалу іноземним студентам 
має свої особливості та має бути обов’язково врахована у 
педагогічному процесі. 

Основна частина. Досвід викладання внутрішньої 
медицини іноземним студентам старших курсів з англо-
мовною формою навчання показав, що є певні труднощі у 
засвоєнні практичних навичок цією когортою студентів. 
Це в значній мірі пов’язано зі специфікою володіння ними 
англійською мовою, адже більшість з цих студентів похо-
дять з країн Ближнього Сходу та Африки. Такі студенти 
мають певну специфіку побудови речень, їх лексичний за-
пас варіює від вільного володіння англійською мовою до 
слабкого її знання. Внаслідок мовного бар’єру, адже біль-
шість студентів-іноземців не володіє у достатньому обсязі 
знаннями української (або російської) мови, виникають 
значні перешкоди і в самостійній роботі у ліжка хворого, 
самостійного збирання анамнезу, роботі з медичною до-
кументацією, тощо. Робота з такими різнорідними у плані 
володіння мовою студентами вимагає від викладача спе-
цифіки побудови заняття. Необхідно щоб студенти зрозу-

міли методику виконання практичних навичок, зібрали 
скарги та анамнез хворого та самостійно провели огляд 
пацієнта. 

З цією метою доцільно:
1) забезпечити чітку послідовність та логічність по-

синдромного опитування пацієнта, виділення основних 
симптомів захворювання, провести самостійно перкусію 
та аускультацію хворого. Для цього спочатку демонстру-
ються відеоматеріали з методики обстеження (проведення 
пальпації, перкусії, аускультації тощо). Потім вони від-
працьовуються попарно у групі. Надалі ці навички переві-
ряються у ліжка хворого під наглядом викладача;

2) для збору скарг слід користуватися невеликим про-
те достатнім лексичним запасом широковживаних слів. 
Формулювання запитань має бути легко зрозумілим для 
студентів і потребує конкретної лаконічної відповіді. Такі 
розроблені питання розширюють лексичний запас студен-
тів та вчать виділяти головні скарги та деталі анамнезу; 

3) з метою розвитку клінічного мислення, можливості 
інтерпретації отриманих клінічних даних англомовним 
студентам рекомендовано використовувати під час занять 
додаткові методи обстеження, наприклад, результати 
комп’ютерної томографії, магнітно-резонансної томогра-
фії, рентгенографії. Завдяки своїй наочності вони не по-
требують перекладу, тому іноземним студентам буде легко 
інтерпретувати результати.

Висновки: Широке впровадження в навчальний про-
цес англомовних студентів алгоритмів  засвоєння прак-
тичних навичок із застосуванням наочних методів інстру-
ментального дослідження, підготовленим спеціалізова-
ним лексичним матеріалом дозволить покращити прак-
тичну орієнтованість викладання дисципліни, полегшить 
контакт «студент-пацієнт» та підготувати фахівця, який 
відповідатиме сучасним вимогам міжнародних стандартів 
вищої медичної освіти.

РОЗВ’ЯЗАННЯ КЛІНІЧНИХ СИТУАЦІЙНИХ АНАТОМІЧНИХ ЗАВДАНЬ В АСПЕКТІ ПІДГОТОВКИ 
ДО ЛІЦЕНЗІЙНОГО ІСПИТУ «КРОК-1»

Артюх О. В., Матвєйшина Т. М., Лебединець М. Г., Штанько І. Ф., Таланова О. С. 
Запорізький державний медичний університет

Визначне місце у процесі розвитку клінічного мис-
лення та вмінь майбутніх фахівців займає рішення задач, а 
саме процес подолання закладених в них протиріч, що є 
підґрунтям для досягення оптимального рівня розумового 
напруження [3]. Саме активність, насиченість, система-
тичність тренінгу у вирішенні численних задач в рамках 
майбутньої професії, а також з метою підготовки до успіш-
ного складання ліцензійного іспиту «КРОК-1», є голов-
ною умовою якісної  підготовки лікаря-фахівця [2].

В основі типової навчальної задачі лежить задана в 
певних умовах мета діяльності, яка за допомогою визна-
ченої процедури перетворення заданих умов повинна бути 
досягнена. Необхідно чітко визначати пізнавальні можли-
вості різних типів задач та ступінь їх валідності (відповід-
ності) визначеним рівням професійної підготовки. Успіш-

не складання ліцензійного іспиту «КРОК-1» передбачає 
наявність вміння розв’язувати задачі ІІ-IV рівня професій-
ної підготовки, які базуються на основі класичних знань, 
отриманих теоретично, процесі розв’язання закладених в 
завданні серйозних протиріч та невизначеностей, на від-
міну від І рівня професійної підготовки, який не передба-
чає поставлення та розв’язання клінічних задач [2].

Умови типових або стандартних задач закладається на 
основі класичної (стандартної, типової) ситуації, з позна-
ченням всіх необхідних даних для розв’язання. Важливою 
складовою є те, що при розв’язанні їх передбачена необ-
хідність використання уже відомих студентам схем, ма-
люнків, графологічних схем, закономірностей та алгорит-
мів, а також рішення такої задачі є однозначним, без на-
явності міждисциплінарного контексту та проблемного 
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характеру. Водночас розв’язання потребує використання 
не тільки теоретичних знань, а й практичних навичок, до-
ведених до автоматизма, в стандартних ситуаціях та до-
зволяє оцінити рівень (І-IV рівні засвоєння знань) теоре-
тичних знань студентів та їх вміння застосовувати отрима-
ні знання вирішенні стандартних простих та нестандарт-
них складних нетипових анатомічних завдань [3].

Для теоретичних дисциплін, зокрема анатомії люди-
ни, такі типові задачі мають бути побудовані на основі 
знання топографії органів, судин та нервів, їх частин та 
структур, будови органів та систем організму, а також вза-
ємовідношення між органами та їх частинами. Задачі да-
ного плану передбачають перевірку глибини знань з дис-
ципліни та уміння моделювати, на основі отриманих сис-
темних знань та практичних навичок, типового стандарт-
ного алгоритму взаєморозташування окремих органів та 
систем організму [1].

Такі задачі зокрема мають значну пізнавальну функцію 
– вирішення їх є першим кроком до усвідомлення ролі тео-
ретичного вивчення анатомії людини в напрямку застосу-
вання отриманих знань в професійній діяльності. Водночас 
в процесі вирішення таких задач формується та, що є най-
важливішим, закріплюється стереотип професійних рішень 
для класичних типових ситуацій, а також відбувається про-
цес діагностики готовності фахівця до їх прийняття.

Висновки. Вирішення типових стандартних задач в 
процесі підготовки до складання ліцензійного іспиту «КРОК-
1» сприяє його успішному складанню, а також розвитку клі-
нічного мислення та професійних вмінь майбутніх фахівців. 
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Вступ. Реформування стратегії медичної допомоги в 
Україні потребує суттєвих змін у підготовці кваліфікова-
них фахівців високого рівня. В процесі реформування пе-
діатрія не тільки зберегла своє місце у системі вищої ме-
дичної освіти а і стала окремою спеціальністю. Координа-
ційну роль у розробці стандартів вищої педіатричної осві-
ти виконує підкомісія «228 Педіатрія» науково-методичні 
комісії сектору вищої освіти науково-методичної ради 
Міністерства освіти і науки України.

Основна частина. Опорна кафедра відіграє ведучу роль в 
розробці нормативних стандартів медичної освіти. Кафедра 
педіатрії №1 ОНМедУ є опорною з викладання педіатрії ан-
глійською мовою та основ біоетики і біобезпеки за десятьма 
спеціальностями. Важливою складовою системи вищої освіти 
є типові програми навчальних дисциплін. Співробітники ка-
федри педіатрії №1 приймали участь у створенні типової про-
грами з педіатрії для студентів 5 курсу вищих медичних на-
вчальних закладів України та понад 14 типових програм з 
Основ біоетики та біобезпеки. У 2017 році спільно з фахівця-
ми кафедри гігієни праці і професійних хвороб НМУ, кафедри 
організації медичного забезпечення збройних сил Української 
військово-медичної академії створено три нові типові програ-
ми: навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності; Основи 
біоетики та біобезпеки» підготовки фахівців другого (магіс-
терського) рівня вищої освіти освітньої кваліфікації «Магістр 
медицини», професійної кваліфікації «Лікар» галузі знань 22 
«Охорона здоров’я», спеціальності 222 «Медицина»; освіт-
ньої кваліфікації «Магістр фармації», галузі знань 22 «Охоро-
на здоров’я» спеціальності 226 «Фармація», освітньої кваліфі-
кації «Магістр медичної психології», професійної кваліфікації 
«Лікар – психолог», спеціальності 225 «Медична психологія». 

Видано перший національний підручник «Біоетика та біобез-
пека» у співавторстві В.М. Запорожаном. У 2014 році нами 
видано навчальний посібник «Педіатрія» у двох томах, а у 
2017 році – навчальний посібник «Педіатрія. Диференційна 
діагностика, невідкладні стани» які повністю охоплюють 
зміст типових програм навчальної дисципліни «Педіатрія» для 
студентів IY, Y, YI курсів вищих медичних і фармацевтичних 
навчальних закладів України IY рівня акредитації і можуть 
бути у нагоді на етапі післядипломного навчання. У 2018 році 
у співавторстві підготовлено і подано до друку практичний по-
радник «Біобезпека». 

Висновок. Таким чином створення нових типових на-
вчальних програм та їх методичне забезпечення сприяти-
ме підготовці фахівців світового рівня у вищих медичних 
та фармацевтичних навчальних закладах України.
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНЕ  ТА МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАННЯ  
СТУДЕНТІВ МЕДИЧНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ ХНМУ  З  РАДІОЛОГІЇ

О. М. Астап’єва1, Л. Я. Васильєв2, Р. М. Спузяк1, О. І. Паскевич1,  Е. П. Степанов1, С. А. Аміразян1 
Харківський національний медичний університет1, м.. Харків

Державна  установа  «Інститут медичної радіології ім. С. П. Григор’єва  
Національної академії медичних наук України»2, м.. Харків

Вступ. Основою розвитку  особистості нації та країни 
в цілому є освіта, тому в наш час виникла необхідність на-
повнити її новим змістом  з урахуванням радикальних  
змін  щодо вимог до фахівців, в тому числі медичного про-
філю. Впровадження нових інформаційних комунікацій-
них технологій сприяє створенню нових форм навчання, 
засобів щодо інформаційного забезпечення, які докорінно 
змінюють традиційні  педагогічні,  дидактичні та  методо-
логічні підходи  щодо освіти [1-3].  

Мета. Вирішення конкретних завдань для вищої ме-
дичної школи – створення навчальних планів і програм 
підготовки студентів медичних факультетів на різних ета-
пах навчання: – медичний університет – інтернатура – піс-
лядипломна підготовка  з використанням новітніх техно-
логій отримання знань та контролю їх якості. 

Основна частина. Матеріали та методи. На кафедрі 
радіології та радіаційної медицини  Харківського націо-
нального медичного університету навчаються  студенти 3 
курсу I-V медичних факультетів  зі спеціальності «Меди-
цина» згідно  з робочою програмою з дисципліни «Радіо-
логія», затвердженою на 2017-2018 навчальний рік [4]. 
Навчання відбувається за кредитно-трансферною систе-
мою. Базою кафедри є ДУ «Інститут медичної радіології 
ім. С.П.Григор’єва НАМН України».

Результати досліджень та їх обговорення. Спектр  
можливостей ефективного навчання  студентів значно роз-
ширився, зокрема за рахунок впровадження в навчання 
студентів  програмованих сайтів в мережі «Internet», існу-
ванням широкого доступу до відповідних інтерактивних 
сайтів; лекції та практичні заняття проводяться за допо-
могою мультимедійної техніки, що дає можливість сту-
дентам добре засвоювати лекційний матеріал, а включен-
ня до лекцій демонстрацій багаточисленних радіологічних 
зображень дозволяє ліпше запам’ятовувати радіологічні 
ознаки нормальної анатомії та патологічних змін органів 
та систем пацієнтів. 

На офіційному сайті ХНМУ створено сайт кафедри 
радіології та радіаційної медицини, на якому розміщено 
весь необхідний навчально-методичний та науковий мате-
ріал (репозитарій), що дає можливість студентам якісно 

здійснювати підготовку та самопідготовку до практичних 
занять, долучатися до наукової та лікувальної діяльності 
кафедри [4]. За допомогою матеріалу, який розміщено в 
репозитарії кафедри, студенти мають можливість сплану-
вати свою роботи таким чином, щоб закріпити набуті тео-
ретичні знання  щодо основ  та можливостей діагностич-
ної та терапевтичної радіології при діагностиці та лікуван-
ні захворювань різних органів та систем. В репозитарії 
розміщено вміст лекцій, основної та допоміжної літерату-
ри, методичних посіб ників, методичних вказівок для 
практичних занять та самостійної роботи студентів. 

Висновки. Таким чином,  можна  відзначити, що  на-
вчання  студентів 3 курсу І-V медичних факультетів Хар-
ківського національного медичного університету на кафе-
дрі радіології та радіаційної  медицини базується на ціліс-
ній системі підготовки з використанням сучасних інфор-
маційних освітніх технологій, що в цілому відображає 
тенденції розвитку медичної  науки та забезпечує належ-
ний рівень знань майбутніх спеціалістів.
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ПРОТИПОЖЕЖНЕ ТРЕНУВАННЯ ЯК СКЛАДОВА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ  
НА КАФЕДРІ ПРОПЕДЕВТИКИ ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ № 1,  

ОСНОВ БІОЕТИКИ ТА БІОБЕЗПЕКИ 

Ащеулова Т. В., Кочубєй О. А. 
Харківський національний медичний університет

Кафедра пропедевтики внутрішньої медицини № 1, 
основ біоетики та біобезпеки проводить активну  виховну 
роботу зі студентами перших, других, та третіх курсів ІІ, 
IV, V, VI, VII факультетів. 

На клінічній базі кафедри КЗОЗ «Харківська міська 
клінічна лікарня № 13», проводилось об’єктовне трену-
вання «Дії професорсько-викладацького складу та студен-

тів у разі виникнення пожежі в приміщенні кафедри про-
педевтики внутрішньої медицини № 1, основ біоетики та 
біобезпеки». Навчання проводилось з метою відпрацю-
вання навичок персоналу та студентів з організації гасіння 
пожежі на початковому етапі із застосуванням первинних 
засобів пожежогасіння, проведення евакуації при пожежі, 
надання першої невідкладної медичної допомоги потерпі-
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лим та взаємодії з пожежно–рятувальними підрозділами 
екстреної медичної допомоги. 

В ході об’єктового тренування відпрацьовано наступ-
ні документи: план проведення протипожежного трену-
вання, загальні заходи безпеки на об’єктовому тренуванні, 
план реагування та взаємодії у разі загрози або виникнен-
ня надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків, поло-
ження про організацію евакуації співробітників та студен-
тів при виникненні пожежі у приміщеннях кафедри, ін-
струкція про заходи пожежної безпеки

При підготовці до тренування було проведено мето-
дичну та роз’яснювальну роботу про проведення даних 
тренувань з співробітниками кафедри та студентами, що 
будуть залучатися. Проведено комплекс заходів щодо за-
побігання травматизму в період проведення тренування.

Активну участь у проведенні протипожежного трену-
вання прийняли співробітники кафедри та студенти. Від-
працювали алгоритм дій у разі виникнення пожежі. 

Таким чином, проведення  вищевказаного заходу 
сприятиме підвищенню обізнаності співробітників кафе-
дри та студентів при виникненні надзвичайної ситуації під 
час навчального процесу. 
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ОПТИМІЗАЦІЯ МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ШОСТОГО КУРСУ 

НА ЗАНЯТТЯХ ІЗ ДИСЦИПЛІНИ «ЗАГАЛЬНА ПРАКТИКА-СІМЕЙНА МЕДИЦИНА»

Бабінець Л. С., Боцюк Н. Є., Стародуб Є. М., Боровик І. О., Корильчук Н. І.,  
Рябоконь С. С., Мігенько Б. О., Воронцов О. О., Творко В. М., Ясній О. Р.

ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»,  м. Тернопіль
Вступ. Реформування медичної галузі в Україні спо-

нукає до переорієнтації вищої медичної освіти, впрова-
дження нових освітніх технологій з метою забезпечення 
високого фахового рівня та створення умов для індивіду-
ального розвитку студента, насамперед майбутнього сі-
мейного лікаря [1]. Важливим є формування у нього лідер-
ських якостей, адже у ході реалізації реформи ПМД нале-
жить готуватися до автономної роботи з високим рівнем 
відповідальності за прийняті рішення [2]. 

Основна частина. З метою реалізації інтерактивної 
форми роботи у малих групах у різних ролях, у фокус-гру-
пах, студенти розділяються на команди, де кожен суборди-
натор повинен виступити у трьох ролях – як тренер, як ста-
жист і в якості експерта. Це дозволяє не тільки вирішити 
поставлене завдання, але й навчитись критично оцінювати 
дану ситуацію, перебуваючи у ролі спостерігача. Зазначи-
мо, що практична робота студентів на нашій кафедрі перед-
бачає вироблення тактики ведення коморбідного пацієнта, 
до прикладу, з гіпертонічною хворобою та асоційованими 
станами. Результатом обговорення є план реабілітації хво-
рого, котрий спікер фокус-групи виносить на обговорення. 
Для активізації навчально-пізнавальної діяльності студен-
тів використовувалися проблемні питання (в формі диспу-
ту). У відповідях студенти виявляли здатність мислити по-
лідерськи, приймати самостійні рішення, обгрунтовувати 
свою думку та відстоювати її. Важливим для наставника 
було допомогти кожному субординатору виявити для себе 
ступінь свого загального розвитку у порівнянні з колегами, 
визначити, що саме необхідно доопрацювати для того, щоб 
досягнути необхідного рівня. Викладачу належало спрямо-
вувати дискусію, стимулювати студентів до активності, від-
чуття свободи у висловлювання власної думки, необхідного 
рівня душевної та фізичної комфортності під час обгово-
рення поставлених питань. Пропонувалось студентам ста-

вити питання один одному та викладачу за темою заняття, 
або по проблематиці питань деонтології, етики та правових 
аспектів лікарської діяльності, що стосувались теми занят-
тя. На нашу думку, така методика залучення студентів у 
процес навчання сприяла підвищенню ефективності засво-
єння практичних навичок і вмінь, відпрацюванню готов-
ності до персоніфікованого підходу до кожного клінічного 
випадку, мотивувала до подальшого розвитку знань і вмінь 
конкретно по темі, і в цілому з питань амбулаторного веден-
ня пацієнтів, до чіткого розуміння відмінностей у веденні 
хворих на гіпертонічну хворобу в умовах ПМД у порівнян-
ні з госпітальною ланкою, формування у студентів-субор-
динаторів філософії лікаря ПМД, який має стати централь-
ною фігурою у системі охорони здоров'я України.

Письмове опитування (розв’язання тестових завдань і 
задач) можна замінити альтернативною формою завдання 
творчого характеру: скласти ситуаційну задачу щодо хво-
рого з ГХ у поєднанні з коморбідними станами з відпра-
цюванням обов’язкових заданих пунктів – короткий опис 
суб’єктивного і об’єктивного статусу пацієнта і відповідей 
на запитання щодо клінічного діагнозу за МКХ-10 і/або 
міжнародною класифікацією діагнозів і проблем у ПМД 
ICPC-2, викладення короткого плану диспансерного ве-
дення даного хворого зі вказанням кількості профілактич-
них візитів, необхідних консультацій спеціалістів вторин-
ного рівня надання медичної допомоги, збалансованого 
комплексу необхідних лабораторно-інструментальних до-
сліджень, комплексу лікувально-оздоровчих заходів (по-
ради щодо способу життя, режиму рухового і раціональ-
ного харчування, комплексу базисної протокольної тера-
пії, а також доцільних альтернативних оздоровчих заходів, 
у т.ч. порад з санаторно-курортного лікування) [3].

Висновки. У даній методичній розробці запропонова-
но включити до класичної форми відпрацювання контенту 
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теми практичного заняття інтерактивні форми педагогіч-
ної роботи: діяльність у малих групах у різних ролях, у 
фокус-групах для підвищення ефективності прийняття лі-
карських рішень у практиці ПМД, проведення диспуту за 
запропонованими викладачем питаннями, а також за по-
ставленими самими студентами. Запропоновано у ході 
проведення контролю знань студентів використовувати 
самостійну творчу роботу студентів – складання клінічної 
задачі із запитаннями та розширеними відповідями.

Перспективи і напрями вивчення цієї теми: подальше 
запровадження нових педагогічних форм роботи для опти-
мізації засвоєння студентами запропонованого об’єму 
знань і вмінь за темою заняття з метою підвищення їхньої 
практичної орієнтованості і формування мотивованості 
студентів-субординаторів до діяльності на етапі первин-

ної медичної допомоги, що є запитом українського сус-
пільства.
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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ОСНОВ ФУНКЦІОНУВАННЯ  
МЕДИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ

Багрій-Заяць О. А., Рудяк Ю. А.
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України» 

Стрімкий розвиток науки та техніки викликав появу 
кардинально нових підходів до організації охорони 
здоров’я та вищої медичної освіти зокрема. На сьогодніш-
ній день в медицині існує велика кількість новітнього, по-
декуди доволі вартісного обладнання, яке за своїми тех-
нічними характеристиками та фізичними принципами ро-
боти кардинально відрізняється від попереднього. З іншо-
го боку, розвиток інформаційних технологій (ІТ) визначає 
необхідність запровадження нових методик навчання у 
систему медичної освіти. 

Використання ІТ у процесі вивчення медичного діа-
гностичного та лікувального обладнання забезпечує під-
вищення ефективності засвоєння фізичних основ функці-
онування медичних приладів за допомогою віртуальних 
тренажерів. В основі навчального тренажеру лежить вір-
туальна модель фізичного приладу. У віртуальних трена-
жерах закладено принципи розвитку практичних навичок 

з паралельною теоретичною підготовкою. Реалізація тако-
го підходу можлива у зв’язку з розвитком і здешевленням 
електронно-обчислювальної техніки, а також з прогресом 
у галузі створення віртуальної реальності.

Віртуальні тренажери дали змогу підійти до процесу 
вивчення медичного обладнання під кардинально іншим 
кутом. Розглянуті ІТ активно використовуються у Терно-
пільському державному університеті імені І. Я. Горбачев-
ського на кафедрі медичної фізики діагностичного та ліку-
вального обладнання. Розроблені віртуальні навчальні 
тренажери в повній мірі задіяні у процесі навчання фізич-
них основ функціонування медичного обладнання та за-
безпечують підвищення ефективності та якості навчаль-
ного процесу. Впровадження новостворених комп’ютерно-
орієнтованих програм у навчальний процес розширює 
можливості для реалізації компетентісного та діяльнісно-
го підходу при вивченні медичного обладнання.

УДК 614.253.4: 378.147: 17.023.36: 617-053.2 (477)
ПРОФЕСІЙНА КУЛЬТУРА СТУДЕНТІВ ВИЩИХ МЕДИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ  

УКРАЇНИ ЗА ФАХОМ «ХІРУРГІЯ»

Байбаков В. М. 
Дніпровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини

Вступ. Основним державним завданням в галузі ви-
щої медичної освіти є покращення підготовки лікарів. 
Тому зрозуміло, що в умовах реформування вищої медич-
ної освіти в Україні зростають вимоги до якості підготов-
ки лікарів. Відповідно до європейських стандартів в кон-
тексті Болонського процесу передбачається уніфікація 
навчального процесу, використання різноманітних форм 
навчання, спрямованих на максимальну реалізацію актив-
ності самостійності та ініціативності студентів. Самостій-
на діяльность – це одне із головних завдань вищого на-
вчального закладу з освоєнням основ інтерпрофесійної та 
інтрапрофесійної комунікації.

Мета дослідження: обґрунтувати необхідність само стій-
ності та ініціативності студентів в учбовому процесі вищого 
медичного навчального закладу за напрямком «хірургія».

Об’єкт і методи дослідження. Об’єктом дослідження 
були студенти III-VI курсів Дніпровського медичного ін-
ституту традиційної і нетрадиційної медицини, у яких 
проводились заняття зі спеціальності «хірургія». Дослі-
дження виконувалось на протязі 2015-2017 років з вико-
ристанням загальноприйнятих методів опитування, анке-
тування, тестування студентів за згодою. В дослідженні 
приймали участь 218 студентів Дніпровського медичного 
інституту традиційної і нетрадиційної медицини.
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Результати досліджень та їх обговорення. Робоча 
навчальна програма «Хірургія» складена на основі типо-
вої навчальної програми «Хірургія» та передбачає вивчен-
ня цієї дисципліни на III-VI курсах навчання за спеціаль-
ністю «Педіатрія», «Лікувальна справа». Згідно програми 
МОЗ України розподіл годин з дисципліни «Хірургія» 
включає до 50 % для проведення самостійної роботи.

Для якісної підготовки майбутніх спеціалістів з фаху 
«хірургія», встановлено, що, необхідне методичне, матері-
ально-технічне та інформаційно-комп’ютерне забезпечен-
ня, яке повинна забезпечити кафедра. Але дуже важливим 
при цьому є активність самих студентів. Принцип актив-
ності у навчанні повинен трактуватися не як адаптація сту-
дентів до нового навчального плану, а як самостійне оволо-
діння навчальним матеріалом на основі власного досвіду, 
що неабияк сприяє становленню комунікативних навичок. 
Важливим джерелом пізнавальної діяльності є досвід твор-
чості, який забезпечує студентам, як освоєння матеріалу, 
так і його перетворення. На цьому етапі дуже важлива роль 
викладача за навчальним планом. Під час практичних за-
нять передбачається курація тематичного хворого, оволо-
діння спеціальними засобами діагностики та деякими мето-
дами лабораторних досліджень. В професійному розумінні 
дуже важливою ланкою є мистецтво спілкування лікаря із 
пацієнтом. Взаємовідношення між хворим та лікарем зале-
жить не тільки від індивідуальних особливостей пацієнта, 
його психіки, але від особистості та поведінки лікаря, його 
загальної та професійної культури, дотримання принципів 
етики та деонтології, глибокого внутрішнього релігійного 
почуття, як висловлення співчуття та співпереживання до 
хворого. Пряме зобов’язання лікаря – зруйнувати психоло-
гічну перешкоду, знайти підхід та визвати довіру у пацієн-
та, створивши умови участі та теплоти. Культура мови віді-
грає в цих процесах далеко не останню роль. Подолання 
комунікативних перешкод між майбутнім лікарем та паці-
єнтом повинно розпочинатись на молодших курсах і вдо-
сконалюватись протягом усього періоду навчання. 

Виробнича практика, яка починається з перших кур-
сів навчання є надзвичайно важливою частиною процесу 
та потребує важливих змін. При організації та проведенні 
виробничої практики ми зіткнулися з такими труднощами. 
Підготовка лікаря загальної практики передбачає вміння 
працювати з хворими хірургічного профілю. Виникає не-
обхідність по переміщенню студентів із одного відділення 
до іншого. Тільки єдиний організаційний підхід, чітке ме-
тодичне забезпечення студентів може допомогти в вико-
нанні цілей, які поставлені перед виробничою практикою. 
Це завдання можливо виконати при формуванні індивіду-
ального плану проходження практики, який дозволяє ово-
лодіти необхідними навичками в профільних відділеннях. 
Добре себе зарекомендувала робота в командах студентів 
різних курсів. Спілкування студентів старших курсів з 
хворими відбувається за участю студентів молодших кур-
сів, що допомагає їм набути досвіду.

Добре себе зарекомендувала участь студентів в чергу-
ваннях. Чергування в клініці дозволяє студенту оволодіти 
різними практичними навичками. Особливо важливим є 
навчити майбутнього лікаря спілкуватись не тільки з хво-
рим, а і з його рідними, від рівня освіченості котрих зале-
жить здоров’я пацієнта. 

Ще однією важливою на наш погляд формою вихо-
вання є створення центрів медичної і соціальної реабіліта-
ції самотніх, непрацездатних, соціально не захищених 
громадян. Такі центри створено нашими студентами під 

керівництвом. Центр працює в позанавчальний час, сту-
денти чергують в відділеннях, виконують обов’язки мо-
лодших сестер та медсестер. Студенти надають медичну 
допомогу тим, хто її потребує. Це підвищує самостійність 
та пізнавальну активність студентів. Крім медичної допо-
моги студенти проводять виховну роботу, котра одночасно 
виховує їх самих. Свої таланти і здібності вони проявля-
ють не тільки в навчанні, а й у художній самодіяльності. 

Особливої уваги потребує волонтерська допомога по-
раненим в зоні АТО військовослужбовцям, які проходять 
лікування на базі військового шпиталю. В позанавчальний 
час студенти нашого інституту чергують у відділеннях хі-
рургічного та терапевтичного профілю, допомагаючи ме-
дичному персоналу шпиталя в лікуванні поранених бій-
ців. Ця важлива робота студентів підвищує не тільки їх 
професійний рівень майбутнього лікаря, але й укріплює 
моральний та патріотичний настрій справжнього громадя-
нина та патріота своєї незалежної Батьківщини.

Обов’язковою умовою розвитку ефективної комуніка-
ції студента ми вважаємо участь викладача на всіх етапах 
навчання. Консультації, як один із видів самостійної діяль-
ності, проводиться викладачем протягом семестру та пе-
ред заключним заняттям. 

Позааудиторна самостійна робота, крім підготовки до 
практичних занять, до поточного та проміжного контро-
лю, передбачає виконання індивідуальної роботи і має на 
меті, поглиблення, узагальнення та закріплення знань, за-
стосування цих знань на практиці, що створює можливість 
формування комунікативних навичок майбутнього лікаря. 
Вона передбачає не тільки вивчення додаткової наукової 
літератури, підготовки рефератів, доповідей, а й виконан-
ня науково-дослідницької роботи. Результатом науково-
дослідницької роботи повинна стати підготовка доповіді 
на науково-практичній конференції. 

Висновки. Згідно новим стандартам навчання моло-
дий фахівець повинен вміти широко використовувати нові 
інформаційні технології, вміти працювати з довідковим 
матеріалом, першоджерелами, що сприяє вихованню ме-
дичної комунікації майбутнього лікаря. 

В сучасних соціально-економічних умовах неможли-
во сформувати фахівця відключивши його від дійсності, 
яка в економічному плані ще далека від бажаної. А тому 
пошук можливостей надання матеріальної, гуманітарної 
допомоги знедоленим дітям, одночасно формує громадян-
ську активність, без якої в сучасних умовах медичне об-
слуговування практично неможливе. Таким чином, вико-
ристання поряд з традиційними формами виховання, ви-
ховання через громадські центри – є перспективним. Ра-
зом з цим, це клопітна і тривала справа, але вона значно 
допоможе покращити підготовку фахівця. 

За умови дотримання всіх перерахованих вимог після 
закінчення ВНЗ держава отримає сформованого кваліфіко-
ваного лікаря, здібного самостійно та разом з колегами при-
ймати виважені рішення в конкретній реальній ситуації.

Перспективи подальших досліджень. Подальші 
систематизація, поглиблення та узагальнення, закріплен-
ня отриманих знань повинні проводитися під час засідань 
студентського наукового гуртка та чергувань в клініці. 
Перспективним напрямком цього виду діяльності є умови 
для самостійного виконання експериментальних дослі-
джень – це особливий розділ індивідуальної самостійної 
діяльності студента і не всім студентам, на жаль, він під 
силу. Деякі практичні навики повинні виконуватися в па-
толого-анатомічному відділенні. Подальшим розвитком 
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професійної особистості студента є написання доповідей, 
статей в фахових виданнях. Пріоритет в формуванні май-
бутнього лікаря хірурга віддається ініціативності, твор-
чості студента, які заслуговують вищої оцінки.
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the 21-st century: Materials of the 6th International scientific 
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БЕЗПЕРЕРВНИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ПЕДІАТРА 

Банадига Н. В., Рогальський І. О.
ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України”

Вступ. Важливість підготовки лікаря-педіатра на піс-
лядипломному етапі набуває тепер особливого значення. 
Широкий доступ до отримання нової професійної інфор-
мації, який передбачає відеоконференції, телемости, елек-
тронні версії світових медичних журналів, тощо; спонукав 
до дискусії про потребу проведення передатестаційних 
циклів, тематичного вдосконалення. Так, майбутнє за но-
вітніми інформаційними технологіями, свідомим підхо-
дом лікаря до власного професійного вдосконалення. Од-
нак, на даному етапі, коли середній вік лікарів-педіатрів 
орієнтовно «пенсійний», молодь не прагне поповнити 
лави практичної медицини, слід враховувати їх карди-
нально інший орієнтир у способах отримання інформації. 
З огляду на лікарський та педагогічний стаж, зрозумілим є 
першочергове досконале оволодіння практичними нави-
ками, відпрацювання алгоритму надання невідкладної до-
помоги при різній патології . За таких обставин роль  піс-
лядипломної освіти не втрачається, а набуває особливого 
змісту, оскільки лікар має відпрацьовувати навики під 
контролем та за допомогою викладача, є реальна потреба 
клінічних розборів складних випадків, проведення диску-
сії, тощо.

Аналізуючи форми і методи навчання, ми перекона-
лись, що всі вони мають право на існування, окрім того 
вони постійно змінюються. При систематичній підготовці 
педіатрів на кафедрі звертаємо увагу на те, щоб оновити 
теоретичні знання, ознайомити із надбаннями світової ме-
дицини на засадах доказової медицини, результатами 
мультицентрових досліджень, положеннями вітчизняних 
Протоколів. З цією метою на веб-сторінці кафедри викла-
дені матеріали для підготовки до занять, клінічні настано-
ви та клінічні протоколи основних захворювань дитячого 
віку. Колектив кафедри створив представницьку електро-

нну базу рідкісної патології та складних клінічних випад-
ків, які спостерігались на нашій клінічній базі.

Особлива увага надається відпрацюванню лікарями-
курсантами практичних навиків, як  безпосередньо біля 
ліжка хворого, так і працюючи із результатами додаткових 
лабораторних та інструментальних методів. Саме арсенал 
останніх останнім часом особливо розширився і лікар  має 
володіти інтерпретацією найбільш часто вживаних. За-
вжди була і залишається проблемою підготовка з питань 
невідкладної допомоги. Проте, на базі педіатричної кліні-
ки, це не завжди є доступним та етичним. Використання 
бази стимуляційного центру університету, дало можли-
вість відпрацювати послідовно, багаторазово, під контро-
лем монітору та викладача прийоми серцево-легеневої 
реанімації. Важливим є і те, одночасно моніторується 
ефективність реанімації, що дозволяє лікарю одразу ви-
правити свої дії, відчути реальну складність, відпрацьову-
ємо різні клінічні ситуації, із вибором медикаментозної 
підтримки та ін.

Висновки. Підготовка лікаря-педіатра на післяди-
пломному етапі, в сучасних умовах реформування медич-
ної галузі потребує поповнення теоретичних знань та вдо-
сконалення практичних навиків, високого володіння мето-
дами надання невідкладної допомоги дітям.

Література
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ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ІЗ ДИСЦИПЛІНИ  
«ЛІКАРСЬКА ТА АНАЛІТИЧНА ТОКСИКОЛОГІЯ»

Баюрка С. В., Шовкова З. В. 
Національний фармацевтичний університет, Харків

Умови токсикологічної напруженості, які зумовлені 
екологічними і техногенними катастрофами, нещасними 
випадками в побуті, різного виду захворюваннями хіміч-
ної етіології, що можуть виникати з суїцидальних або кри-
мінальних причин, мають негативний вплив на стан 
здоров’я людини. Необхідність своєчасного виявлення 
отруйних та небезпечних речовин, номенклатура яких по-
стійно зростає, в об’єктах біологічного походження, є ак-
туальною задачею. Метою підготовки фахівців з дисци-
пліни «Лікарська та аналітична токсикологія» є набуття 
основ експертного мислення, які дозволять їм організову-
вати та проводити роботу з хіміко-токсикологічних дослі-
джень отруйних речовин в бюро судово-медичної експер-
тизи, лабораторіях санітарно-промислового аналізу фар-
мацевтичних підприємств, наркологічних центрах; клініч-
них лабораторіях з визначення лікарських речовин та їх 
метаболітів у біологічних рідинах. При вивченні дисци-

пліни значна увага приділяється використанню сучасних 
методів ідентифікації та кількісного визначення токсикан-
тів в біологічних об’єктах, вирішенню спеціальних за-
вдань судово-хімічної експертизи, що утворює методичну 
основу при підготовці фахівців, які спеціалізуються з біо-
фармації, фармакокінетики, токсикокінетики та клінічної 
фармації. Замовлення на підготовку фахівців з аналітичної 
токсикології буде постійним внаслідок актуальності та со-
ціального значення хіміко-токсикологічних досліджень. 

Література
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НАВЧАЛЬНО-ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ  
ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ АНЕСТЕЗІОЛОГІЯ

Баранова Н. В., Волкова Ю. В., Лантухова Н.Д. 
Харківський національний медичний університет

На сьогоднішній день основна мета освітньої програми 
полягає у вивченні і розвитку пізнавальних, аналітичних, 
практичних компетенцій клінічних дисциплін з формуван-
ням клінічної професійної компетентності. Розвитку профе-
сійної компетентності приділяється велика увага в західних 
системах освіти як технічних, так і гуманітарних напрямків. 
Курс навчання на кафедрі містить теоретичну частину, таку 
як лекційний матеріал і практичні заняття, що включають де-
тальний розгляд матеріалу з розглядом клінічних протоколів 
в залежності від провідного синдрому, розбором матеріалу 
на прикладах клінічних завдань, і обговорення різних підхо-
дів до інтенсивної терапії в залежності від клінічної ситуації, 
курація пацієнтів за допомогою викладача. 

В якості першого ступеня навчання проводитися теоре-
тичний розгляд основ патофізіології при критичних станах, 
визначення органної та системної недостатності і варіанти їх 
корекції. Студентам пропонується клінічний кейс, основною 
метою якого є складання мінімального необхідного передопе-
раційного обстеження, проведення загального, вибору опти-
мального виду анестезії та складання плану проведення анес-
тезії. Алгоритм виконання передопераційної підготовки в умо-
вах палати інтенсивної терапії або на операційному столі. З 
точки зору фармакологічного забезпечення анестезії, студен-
там пропонується вибрати метод анестезії з урахуванням об-
сягу оперативного втручання, вихідного стану пацієнта, стану 
системи гемодинаміки і дихальної системи, часу операції. 
Найбільш ефективним є обговорення анестезіологічного про-
токолу даного клінічного кейса, методів забезпечення етапів 
премедикації, індукції, підтримки анестезії і етапу відновлен-
ня (пробудження) після оперативного втручання з акцентом в 
інтенсивної терапії на підтримання гомеостазу. 

У процесі вивчення анестезіологічного забезпечення 
студенти засвоюють і розуміють фармакологічні ефекти 
препаратів, зокрема вплив кожного з них на основні по-
казники гемодинаміки, стан дихальної, нервової системи, 
тривалість фармакологічного ефекту і можливі побічні 
ефекти, вчаться обгрунтувати обраний комплекс фармако-
логічних груп препаратів.

 Комунікативна компетенція в роботі лікаря характе-
ризується умінням провести психологічну підготовку па-
цієнта до оперативного втручання, створення відносного 
емоційного комфорту.

На даному етапі кафедра МНС, А та ІТ активно роз-
ширює в навчальному процесі застосування кейс методів.

У висновку слід зазначити, що в системі вищої медич-
ної освіти необхідно акцентувати увагу на ряд компетен-
цій, таких як фундаментальні медичні знання в області 
нормальної анатомії, нормальної та патофізіології, клініч-
ні, диференційно-діагностичні та аналітичні компетенції, 
організаційні, комунікативні, етико-деонтологічні компе-
тенції, компетенція постійної самоосвіти і вдосконалення. 

Література
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ОСОБИСТІСНО- ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД ЯК ОДИН ІЗ ОСНОВОПОЛОЖНИХ ДИДАКТИЧНИХ 
ПРИНЦИПІВ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ “ХІРУРГІЯ” НА КАФЕДРІ ХІРУРГІЇ №1 З УРОЛОГІЄЮ 

ТА МАЛОІНВАЗИВНОЮ ХІРУРГІЄЮ ІМЕНІ ПРОФ. Л.Я. КОВАЛЬЧУКА 

Беденюк А. Д., Доброродній В. Б., Боднар Т. В., Боднар П. Я., Шандрук Т. В.
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»

Вступ. Особистісно- орієнтований підхід у педагогіці, 
покликаний забезпечити максимально широкі можливості 
для всебічного розвитку особистості студента.

Виходячи із вищенаведеного, сучасна вища освіта пе-
редбачає не лише фундаментальну практично — професій-
ну підготовку, але й всебічний розвиток, формування ціліс-
ної, соціально адаптованої особистості, що неможливо реалі-
зувати поза межами особистісно — орієнтованого підходу.

Основна частина. Дидактичні засади організації на-
вчального процесу в нашому закладі визначають внутрішні 
університетські нормативні документи, з дисципліни «Хірур-
гія». Кафедрою хірургії №1 з урологією та малоінвазивною 
хірургією імені проф. Л. Я. Ковальчука складено робочі про-
грами на четвертий, п’ятий та шостий курси медичного уні-
верситету. Програмами передбачено структурування предме-
ту на практичну та теоретичну частину, розподіл годин на 
практичні заняття та самоопрацювання. Це дозволяє поступо-
во привчати студентів більше працювати самостійно.

Організація навчання за методикою «Єдиного дня», до-
зволяють приділити достатньо часу спілкуванню викладача з 
кожним студентом академічної групи, адже 6 годин, виділені 
на проведення заняття з однією групою з одного предмету.

Практична робота, проведена «біля ліжка хворого», 
можливість спілкування з пацієнтом, можливість прийма-
ти участь у всіх етапах госпіталізації хворого та у всіх ета-
пах його лікування, а також відвідування бібліоте-
ки, компʹютерного класу кафедри під час години самостій-
ної роботи студентів, семінарське обговорення та контр-

оль знань як завершаючий етап дає можливість повноцін-
но закріпити матеріал студенту та оцінити рівень знань 
студента викладачем.

Висновки. Дидактичні форми організації викладання 
дисципліни “Хірургія” кафедрою хірургії №1 з урологією 
та малоінвазивною хірургією імені проф. Л.Я. Ковальчука 
Тернопільського державного медичного університету іме-
ні І. Я. Горбачевського відповідають принципу особистіс-
но — орієнтованого підходу у вищій медичній освіті, за-
безпечують формування професійних компетенцій, перед-
бачених чинними галузевими стандартами, та сприяють 
всебічному розвитку особистості майбутнього лікаря.
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ІЗ ДИСЦИПЛІНИ «УРОЛОГІЯ»

Беденюк А. Д., Твердохліб В. В., Мисак А. І., Нестерук С. О.
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України» 

Вступ. Важливим завданням вищої освіти є досягнення 
максимального розвитку здібностей студентів і забезпечення 
вдосконалення підготовки майбутніх фахівців, що значною 
мірою залежить від організації самостійної роботи студентів, 
яка є невід’ємною частиною навчального процесу у вищій 
школі. Правильна організація самостійної роботи студентів 
набуває особливої актуальності та спрямована на саморозви-
ток через індивідуалізацію та самостійну пізнавальну діяль-
ність. Посилення ролі самостійної роботи студента дозволяє 
внести вагомі зміни в організацію навчального процесу, під-
вищити ефективність та якість навчання, активізувати моти-
вацію пізнавальної діяльності в її процесі. Предмет «Уроло-
гія2 є обов’язковою і важливою ланкою в системі медичних  
знань, що забезпечує теоретичні та практичні знання, на базі 
яких ґрунтується наступна підготовка майбутнього лікаря. 
Тому, важливими завданнями є створення умов для активної 
участі студентів у навчальному процесі та зацікавленості їх у 
виконанні самостійної  роботи, оскільки найбільш ефектив-
ний метод навчання полягає у самостійному опрацюванні на-
вчального матеріалу. 

Основна частина. У вивченні і засвоєнні хірургічних  
дисциплін важливе місце відводиться самостійній  роботі 
студента.  Ця діяльність ефективна тоді, коли є належне на-
вчально-методичне забезпечення. Викладачами кафед ри хі-
рургії № 1 з урологією та малоінвазивною хірургією імені 
професора Л. Я.  Ковальчука ДВНЗ «Тернопільський держав-
ний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ 
України»  розроблені матеріали, в яких визначені мета, обсяг, 
терміни виконання та форми контролю самостійної роботи. 
Контроль за самостійною роботою студентів здійснюється 
протягом всього часу вивчення дисципліни, що сприяє підви-
щенню мотивації студентів, якості засвоєння ними знань та 
умінь. Одним з основних напрямків роботи викладачів на 
кафедрі є організація аудиторної та позааудиторної роботи 
студентів таким чином, що вона допомагає опануванню 
предметом, сприяє розвитку особистості та полегшує само-
вдосконалення. «Урологія» є дисципліною, яка закладає про-
фесійні   навички,  та формує клінічне мислення майбутніх 
лікарів. Складовою успішного виконання самостійної робо-
ти є уміння працювати з методичною, навчальною та науко-
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вою літературою, робота над якою поглиблює знання студен-
та та сприяє самовдосконаленню. Таким чином, результатом 
самостійної роботи студентів є удосконалення знань з пред-
мету; мотивація до наукової та практичної діяльності; фор-
мування професійної спрямованості та особистісних якос-
тей; підвищення успішності навчання. Проте виконанню са-
мостійної роботи нерідко перешкоджають деякі труднощі, 
серед яких невміння самостійно навчатись, працювати з під-
ручником, низька мотивація, поганий менеджмент часу, не-
розуміння проблеми стверджуватись у ролі фахівця, що при-
зводить до формального або незадовільного виконання по-
ставлених завдань.

Висновки. Отже, самостійна робота студентів у ви-
щому навчальному закладі є необхідною складовою для 
отримання знань, вмінь та навиків професії лікаря. Само-
стійна робота студента є невід'ємною частиною навчаль-
ного процесу, оскільки значно підвищує компетентність 
студентів при вивченні предмету «Урологія2.
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ДОСВІД ПРОВЕДЕННЯ КОМПЛЕКСНИХ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ЗІ СТУДЕНТАМИ,  
ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ ЗА ПРОГРАМОЮ ПІДГОТОВКИ ОФІЦЕРІВ ЗАПАСУ НА КАФЕДРІ МЕДИЦИНИ 

КАТАСТРОФ ТА ВІЙСЬКОВОЇ МЕДИЦИНИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ МЕДИЧНОЇ АКАДЕМІЇ

Березнюк О. П., Карлович О. Л., Буряк Т. О.
Державний заклад «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»

У сучасних умовах, поряд з питаннями удосконалення 
надання медичної допомоги в зоні бойових дій, оптимізу-
ється й методика навчання майбутніх офіцерів запасу ме-
дичної служби, що визначає певну послідовність здійснен-
ня необхідних заходів в системі підготовки на кафедрах 
медицини катастроф та військової медицини. Одним із 
основних видів заняття, що методично спрямоване на фор-
мування у студентів вищих медичних навчальних закладів 
необхідних знань, умінь та навичок є комплексне практич-
не заняття. Організація і проведення комплексних практич-
них занять з вивчення курсу первинної військово-професій-
ної підготовки з громадянами України, які опанували про-
граму за навчальним планом першого року навчання є над-
звичайно важливим і не від'ємним заходом.

Метою статті є вивчення досвіду проведення комплек-
сного практичного заняття зі студентами, які навчаються 
за програмою підготовки офіцерів запасу на кафедрі меди-
цини катастроф та військової медицини Дніпропетров-
ської медичної академії.

Згідно з вимогами постанови Кабінету Міністрів Укра-
їни від 01 лютого 2012 року № 48 «Про затвердження По-
рядку проведення військової підготовки громадян України 
за програмою підготовки офіцерів запасу», наказу Мініс-
терства оборони України, Міністерства охорони здоров’я 
України та Міністерства освіти і науки України від 29 черв-
ня 2016 року № 322/631/709 «Про затвердження Інструкції 
про організацію військової підготовки громадян України за 
програмою підготовки офіцерів запасу медичної служби», 
зі студентами 4-го курсу Дніпропетровської медичної ака-
демії, які проходять військову підготовку за програмою під-
готовки офіцерів запасу у червні 2017 року були сплановані 
комплексні практичні заняття з вивчення курсу первинної 
військово-професійної підготовки [1, 2].

Алгоритм проведення комплексного практичного за-
няття включає три етапи: підготовка, проведення та під-
ведення підсумків заняття.

Під час підготовки до комплексного практичного заняття 
на кафедрі медицини катастроф та військової медицини Дніпро-
петровської медичної академії був складений та затверджений 
план та графік навчального процесу. Керуючись пропозиціями 
начальника Головного управління підготовки Збройних Сил 
України та згідно переліку військових частин ЗС України , які 
залучаються до організації первинної військово-професійної 
підготовки ректор Дніпропетровської медичної академії звер-
нувся до командувача військ оперативного командування 
«Схід» з проханням про проведення комплексно-практичних 
занять зі студентами Дніпропетровської медичної академії на 
базі 239 загальновійськового полігону в червні 2017 року.

У заході, який тривав близько місяця, взяв участь весь 
основний склад кафедри під керівництвом завідувача ка-
федри професора Сорокіної О.Ю. В ході заняття студенти 
в складі трьох навчальних підрозділів вивчили та вдоско-
нали знання по вимогам Бойового статуту Сухопутних 
військ Збройних Сил України та основам загальновійсько-
вого бою ,з тактичної, розвідувальної, інженерної, стройо-
вої психологічної підготовки, військової топографії, під-
готовки зі зв’язку, радіаційного, хімічного, біологічного 
захисту та тактичної медицини. Керівниками занять по-
стійно здійснювались заходи щодо безпеки студентів.

Заняття були спрямовані на вивчення студентами до-
свіду бойових дій підрозділів та військових частин Зброй-
них Сил України, набутого під час виконання бойових за-
вдань у зоні проведення АТО, досягнення готовності до 
виконання військового обов’язку за призначенням як у 
мирний час, так і в особливий період, та формування у них 
високих морально-психологічних і лідерських якостей.

Особливу увагу було приділено психологічній підго-
товці студентів з метою формування у них психологічної 
стійкості та психологічної готовності до бою та питанням 
впливу на психіку військовослужбовців різних стрес-
факторів за бойових обставин. Тривалість впливу останніх 
можуть сприяти виникненню таких змін у психічній діяль-
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ності військового, які знижують ефективність його діяль-
ності на полі бою, а також потім можуть негативно проявля-
тись у мирних умовах. Таким чином психологічна підготов-
ка військ розглядається як невід’ємна частина їх підготовки 
й одна з основних умов досягнення перемоги в бою.

У ході проведення занять для наближення умов на-
вчання до реальних бойових дій, звикання до звуків по-
стрілів та вибухів широко використовувались засоби імі-
тації (холості набої, вибухові пакети, дими, вогонь, тощо).

Під час проведення запланованих заходів своїм бойо-
вим досвідом та особливостями сучасного бою , навичка-
ми надання домедичної допомоги та виживання під час 
масованих мінометних та артилерійських обстрілів діли-
лися учасники бойових дій в зоні АТО, зокрема мова йде 
про начальника медичної служби оперативного команду-
вання «Схід» полковника медичної служби Кущ В.В.,а та-
кож інших офіцерів-учасників АТО.

На військовому полігоні студенти під керівництвом 
офіцерів ОК «Схід» виконали навчальні стрільби з авто-
мата Калашникова АК-74 та пістолета ПМ. Практично 
відпрацювали посадку особового складу на військові ма-
шини та здійснили марш до СМТ Черкаське, де відвідали 
військовий шпиталь та провели зустріч з його працівни-
кам, оглянули приміщення та обладнання цієї медичної 
установи. Крім того, у шпиталі відбулася зустріч зі слуха-
чами Української військово-медичної академії, які поділи-
лися своїм досвідом навчання у академії та відповіли на 
численні запитання студентів.

Після того як студенти відпрацювали всі учбові питан-
ня на всіх навчальних місцях керівник заняття професор 
Сорокіна О. Ю підвела підсумки комплексного практич-
ного заняття з усім особовим складом і окремо з старши-
ми на навчальних місцях. Підведення підсумків заверши-
лось визначенням ступеня виконання поставлених  цілей, 
оголошенням оцінок учасникам занять і вказівками щодо 
усунення виявлених недоліків. При підведенні підсумків з 

старшими занять основна увага зверталась на їх уміння 
організовувати навчання на навчальних місцях і впевнено 
керувати діями студентів. 

За підсумками проведення комплексних практичних 
занять наказом ректора Дніпропетровської медичної ака-
демії були заохочені студенти які показали відмінні ре-
зультати при проведенні заходу. 

Також ректор академії особисто висловив щиру подя-
ку керівництву та особовому складу оперативного коман-
дування «Схід» за можливість проведення комплексно-
практичних занять вказавши на високий професіоналізм 
військовослужбовців ОК«Схід».

Висновок. Проведення комплексних практичних за-
нять з вивчення курсу первинної військово-професійної 
підготовки є дуже ефективним елементом загальної вій-
ськової підготовки та потужним мотивуючим фактором для 
майбутніх офіцерів медичної служби. Особливо це стало 
важливим в сучасних реаліях, пов'язаних із зовнішньою 
агресією та загрозою територіальної цілісності держави, 
необхідністю підготовки студента як професіонала, що ви-
магає якісного виконання завдань в реальних бойових умо-
вах служби в армії, формування моральної і психологічної 
готовності до захисту Батьківщини, вміння підтримувати 
військову дисципліну, навчати і виховувати підлеглих.

Література 
1. Постанова Кабінету Міністрів України від 01 люто-

го 2012 року № 48 «Про затвердження Порядку проведен-
ня військової підготовки громадян України за програмою 
підготовки офіцерів запасу»

2. Наказ Міністерства оборони України, Міністерства 
охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки 
України від 29 червня 2016 року № 322/631/709 «Про за-
твердження Інструкції про організацію військової підго-
товки громадян України за програмою підготовки офіце-
рів запасу медичної служби».

СУЧАСНІ АСПЕКТИ ПРОВЕДЕННЯ  ГУМАНІТАРНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ  
З МАЙБУТНІМИ ЛІКАРЯМИ

Білецька Е. М., Головкова Т. А., Онул Н. М., Антонова О. В., Землякова Т. Д., Безуб О. В.
Державний заклад «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України» 

Вступ. З початку свого існування Дніпропетровська 
медична академія (ДМА) стала не тільки вищою профе-
сійною школою підготовки висококваліфікованих фахів-
ців, але й центром їх духовного виховання. Згідно з вимо-
гами Закону "Про вищу освіту" головною метою освіти на 
сучасному етапі є створення умов для розвитку і самореа-
лізації кожної особистості, які сповідують загальнолюд-
ські цінності, а також формують покоління, здатне навча-
тися впродовж життя [1, 4]. 

Сьогодні особливої актуальності набуває проблема 
пошуку нової якості підготовки майбутнього медичного 
працівника в контексті формування його професійної, за-
гальнокультурної й полікультурної компетентності з ура-
хуванням того, що зміст і форми діяльності лікаря потре-
бують належної підготовки, яка повинна відповідати між-
народним стандартам та здатністю на високому професій-
но-етичному рівні у складних умовах сьогодення ефектив-
но вирішувати гострі проблеми медичної галузі [2].

Основна частина. Нами було поставлено за мету – 
аналіз сутності і форм проведення гуманітарно-виховної 

роботи у вищому медичному навчальному закладі задля 
вдосконалення системи професійної підготовки майбутніх 
лікарів і формування всебічно розвиненої молоді. 

Загалом гуманітарно-виховна робота в ДМА зосере джена 
на увазі до морально-етичного, деонтологічного, патріотично-
го і екологічного виховання, пропаганді здорового способу 
життя, формуванню емпатії, курації гуртожитку,  організації 
допомоги у проблемах повсякденного життя і побуту студен-
тів, проведення соціологічних та психологічних досліджень з 
метою покращення успішності навчання студентів.

Окремо  слід  виділити  особливості виховної роботи 
з іноземними студентами, що додатково передбачає: зна-
йомство з історією та традиціями України; адаптація іно-
земних студентів до умов навчання та проживання у ново-
му мовному та культурному середовищі; формування між-
культурного спілкування та взаємодії; будування відносин 
на принципах дружби народів; розвиток індивідуальних 
здібностей і талантів молоді, забезпечення умов її само-
реалізації; підвищення загального культурного рівня сту-
дентів, виховання прагнення до змістовного дозвілля. 
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ОНЛАЙН ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ ДО ЛІЦЕНЗІЙНОГО ІСПИТУ «КРОК-1. ФАРМАЦІЯ»  
З ОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ: ПОТОЧНИЙ СТАН, ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ

Білий А. К., Воскобойнік О. Ю., Коваленко С. І.
Запорізький державний медичний університет

Комплексно-цільова програма виховання студентів на 
кафедрі загальної гігієни ДМА передбачає певні принци-
пи, які, зокрема, полягають в ініціації у майбутніх лікарів 
бажання поповнювати та накопичувати свої знання шля-
хом плідної підготовки до навчальних занять, а також під 
час позааудиторних заходів. Через реалізацію регулюван-
ня різноманітних і змістовних стосунків учасників зазна-
ченого процесу досягається усвідомлення студентами 
важливості цілеспрямованої праці задля досягнення по-
ставленої мети [1, 3].

Під час проведення кожного заняття викладачами кафе-
дри акцентується увага на деонтологічних аспектах спілку-
вання з хворими та потенційними пацієнтами, необхідності 
чуйного та гуманного ставлення до них, формування про-
фесійної відповідальності за збереження здо ров’я хворого, 
усвідомлення значення якості запропонованих профілак-
тичних рекомендацій і призначених адекватних превентив-
них заходів, що також є частиною виховної роботи.

Різнопланова робота зі студентами забезпечує реалі-
зацію призначення кафедри загальної гігієни в цілому не 
тільки як освітнього і наукового центру, але і як суспільно-
го інституту виховання молоді, покликаного здійснити 
підготовку висококваліфікованого фахівця, особистості, 
здатної до ефективної адаптації та життєдіяльності в умо-
вах динамічно мінливого соціуму [2, 3].

Формування інтелектуального та світоглядного роз-
витку студентів постійно здійснюється професорсько-ви-
кладацьким складом кафедри загальної гігієни, який ак-
тивно виконує гуманітарно-виховну роботу згідно з роз-
робленим планом заходів, що передбачає наступні форми:

– виховну роботу та бесіди під час аудиторних занять 
та лекцій з питань: деонтології лікарів різних спеціальнос-
тей, етики та естетики, здорового способу життя, еколо-
гічного виховання, рідної (державної) мови, політичної та 
загальнодержавної тематики;

– проведення святкових і пізнавальних заходів, орга-
нізацію та відвідування сумісно з кураторами виставок і 
музеїв, тощо;

Викладачами кафедри загальної гігієни ведеться ро-
бота зі створення педагогічного супроводу всіх видів на-
вчальної та позааудиторної діяльності студентів, у вигляді 
організації науково-тематичних конференцій для студен-
тів з вивчення питань профілактичної медицини. Для фор-
мування в освітньому просторі середовища, в якому роз-
виватимуться і задовольнятимуться освітні, соціальні й 
творчі потреби студентів на кафедрі працює студентський 
науковий гурток, який є прикладом найбільш ефективної 
профорієнтаційної роботи та своєрідним фундаментом 
для подальших успіхів у науково-дослідницькій і викла-
дацькій діяльності. На засіданнях гуртка наступним поко-
лінням майбутніх лікарів передаються кращі наукові тра-

диції, погляди, ідеологію вчителів, активно пропонуються 
нові горизонти гігієнічної науки, розглядаються сучасні 
результати досліджень наслідків техногенного забруднен-
ня довкілля та його ролі у здоров'ї населення. Найкращі 
гуртківці стають кандидатами на участь в олімпіаді з гігі-
єни та учасниками науково-практичних конференцій сту-
дентів і молодих вчених.

Висновки. Отже гуманітарно-виховна робота у ДМА 
проводиться активно і всебічно та передбачає реалізацію 
системи заходів, спрямованих на виховання високорозвине-
ної особистості майбутнього фахівця зі сформованою куль-
турою поведінки, творчим мисленням, відповідальністю, 
різнобічними інтересами та дієвою конкурентоспроможніс-
тю. Інтегративний метод виховання майбутніх лікарів, який 
поряд з іншими застосовується на кафедрі загальної гігієни, 
спрямований на цілісність і гармонійне поєднання педагогіч-
них, професійних та суспільних вимог. Для підвищення 
ефективності вищої освіти в медичній академії створюються 
сприятливі умови для самореалізації і розвитку кожного сту-
дента, з урахуванням індивідуальних запитів та інтересів, зі 
стимулюванням внутрішньої потреби до формування успіш-
ної молодої людини, здатної самореалізуватися в соціумі як 
професіонал, громадянин, сім’янин, носій культури. Подаль-
ше удосконалення форм і методів виховної роботи по підго-
товки майбутніх медиків сприятиме належному формуван-
ню особистості лікаря у світлі нових державотворчих, націо-
нально-культурних та морально-виховних перетворень. 
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Вступ. Онлайн форми навчання вже давно посіли гід-
не місце серед сучасних освітніх технологій. Серед широ-
кого спектру завдань, що можуть бути виконані за допо-
могою даного інструменту й підготовка до ліцензійних 
іспитів «КРОК-1. Фармація». 

Основна частина. Колективом кафедри органічної і біо-
органічної хімії ЗДМУ розроблене програмне забезпечення 
та контент, який дозволяє проводити дистанційну підготовку 
студентів до складання ліцензійних іспитів «КРОК-1. Фар-
мація» в рамках дисципліни «органічна хімія». Додатково 
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представлена система дозволяє проводити постійний моніто-
ринг процесу тестування, зокрема відслідковувати кількість, 
періодичність та результативність. Одержана інформація до-
зволяє проводити постійне удосконалення системи та покра-
щувати рівень підтримки навчального процесу викладачами. 
Нами поставлено за мету проаналізувати залежність кількос-
ті тестування та їх результативності від дня тижня та часу 
доби. Данна інформація дозволить більш детально спланува-
ти онлайн підтримку студентів викладачами кафедри. Аналіз 
залежності кількості тестувань від дня тижня показав, що 
найбільша кількість тестувань мала місце у вівторок та се-

реду. Залежність результативності тестування від дня тижня 
прослідковується, але на нашу думку не є показовою. Аналіз 
залежності кількості тестувань та їх результативності від 
часу доби дав можливість зробити висновок, що найбільша 
кількість спроб тестування очікувано спостерігається в про-
міжку часу між 17-00 год. та 00-00 год., причому середній 
відсоток суттєво не залежить від часу доби.

Висновки. Проведений аналіз даних дозволив вияви-
ти періоди найбільшої завантаженості онлайн систем, що 
дозволить більш ефективно планувати стратегію підтрим-
ки студентів викладачами.

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ 
МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ

Біловол О. М., Князькова І. І., Корнійчук В. І., Денисенко В. П., Кірієнко О. М., Ільченко І. А
Харківський національний медичний університет

Вступ. Загальноприйняті методи навчання студентів 
включають лекційний курс, практичні заняття та самостій-
ну роботу студентів. Для максимально-ефективного засво-
єння матеріалу на практичних заняттях студенти мають 
бути достатньо теоретично обізнані у темі, що розглядаєть-
ся. У сучасних умовах відбувається стрімкий розвиток ін-
формаційних технологій. Під час самостійної роботи  сту-
дент має змогу використовувати велику кількість джерел: 
як друкованих видань, так і електронну базу мережі Інтер-
нет. Через великий об’єм вихідних даних студент має ви-
користовувати більше часу на обробку інформації, що вре-
шті призводить до зниження мотиваційної складової на-
вчання. В зв’язку з цим існує потреба у оптимізації розподі-
лу часу, передбаченого на самостійну роботу студентів. В 
умовах значного зменшення годин для проведення лекцій 
та практичних занять з дисципліни «Внутрішня медицина» 
актуальним стає залучення додаткових методів навчання.

Мета:  Підвищити ефективність навчання через впро-
вадження у навчальний процес новітніх методик, що 
включають майстер-класи та он-лайн тренінги із застосу-
ванням сучасних інформаційно-телекомунікаційних тех-
нологій.

Матеріали та методи.  На кафедрі клінічної фармако-
логії та внутрішньої медицини ХНМУ, яка розташована на 
базі  ДУ «Національний інститут терапії  імені Л. Т. Малої  
НАМН України»,  для покращення засвоєння знань сту-
дентами запропоновано наступні новітні  методики. 

По-перше, це проведення майстер-класів за участю 
викладачів  кафедри, провідних спеціалістів ДУ «Націо-
нальний інститут терапії  імені Л.Т. Малої  НАМН Украї-
ни» та інших медичних установ міста Харкова. В рамках 
цього заходу детально розбираються наступні питання: 
особливості перебігу захворювання в різних клінічних си-
туаціях; додаткові сучасні методи обстеження пацієнтів 
(біохімічні дослідження, комп’ютерна томографія, магніт-
но-резонансна томографія, ехосонографія, доплерографія 
серця і судин, вимірювання центрального аортального 
тиску, крізьстравохідна ехокардіографія та інші), сучасні 
стандарти ведення хворих, та рекомендації міжнародних 
галузевих асоціацій.

По-друге, пропонується модель он-лайн тренінгів, які 
проводяться у позаакадемічні години, під час яких студен-
ти, не виходячи з дому, можуть спілкуватися  між собою та 
з викладачами на теми, які розглядаються. Це дозволяє 

більш ефективно використовувати час, передбачений для 
СРС, підвищити мотиваційну складову. 

Тренінг проводиться з використанням он-лайн плат-
форми, яка надає можливість одночасного підключення до 
100 ІР-адрес, можливість показу відеоматеріалів та пре-
зентацій. Активними учасниками є викладачі, які відкри-
вають тренінг, та надають коротку оглядову інформацію у 
вигляді лекції на 15-20 хвилин. Під час лекції викладач 
робить наголос на актуальності проблеми, сучасних ас-
пектах розвитку медичної науки та лікарської тактики при 
даній нозології. В наступні 30 хвилин декілька студентів, 
що є активними учасниками, роблять реферативні допо-
віді на тему, що розглядається з використанням власних 
оригінальних презентацій, створених на основі обробки 
сучасної літератури. В подальшому для найкращого засво-
єння матеріалу та наглядності викладач може запросити 
хворого із відповідним діагнозом та організувати спілку-
вання студентів із хворим он-лайн, під час якого студенти 
проводять опитування. Після цього викладач наводить 
дані додаткового лабораторного та інструментального об-
стеження. Наприкінці сесії йде обговорення даного клі-
нічного випадку: проводиться диференційна діагностика 
із обґрунтуванням, студенти самостійно встановлюють за-
ключний розгорнутий діагноз із зазначенням основного та 
супутніх захворювань. Крім того, визначаються принципи 
медикаментозної терапії з урахуванням показань та проти-
показань, проблем лікарської взаємодії та ін. За потреби 
дискутуються переваги та недоліки різних схем терапії, 
запропонованих студентами, за активної участі викладачів 
кафедри. Навіть студенти, які через недостатнє знання ма-
теріалу або в силу характерологічних особливостей,  не 
приймають активної участі у обговоренні, мають змогу 
отримати необхідну інформацію у максимально доступно-
му для розуміння вигляді.

Висновок. Запропоновані методики створюють мак-
симально комфортні умови для навчання студентів у поза-
академічні години, що підвищує ефективність освіти. Під 
час проведення майстер-класів та он-лайн тренінгів мак-
симально залучаються такі сфери пізнавального процесу, 
як сприйняття та мислення. Це створює умови для довго-
строкового збереження інформації у пам’яті студента та 
застосування її у практичній діяльності. Також студенти 
мають змогу реалізувати свій творчій потенціал у цікавій 
для них формі, а педагоги у свою чергу підвищують свій 
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рівень, оволодівають новітніми технологіями та на цій 
основі удосконалюють методику викладання.
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КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК СКЛАДОВА НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ  
В ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДАХ

Бойко В. В., Гончаренко Л. Й., Макаров В. В., Мінухін Д. В., Цодіков В. В. 
Харківський національний медичний університет

Вступ. Метою сучасного освітнього процесу з станов-
лення майбутнього висококваліфікованого фахівця, який 
володітиме не тільки відмінними професійними якостями, 
але й буде являти собою інтелектуально розвинену, духо-
вно і морально зрілу особистість, готову протистояти асо-
ціальним впливам, вправлятися з особистими проблема-
ми, творити себе і оточуючий світ. Суттєве місце у вирі-
шенні цих завдань належить доцільно та вміло організова-
ній виховній роботі у вищих навчальних закладах. Тому 
одним із пріоритетних напрямків психолого-педагогічних 
та методичних досліджень є впровадження комп'ютерних 
технологій в процес виховання.

Нині помітно зросла кількість досліджень, предметом 
яких стало використання комп'ютерних технологій у на-
вчальному процесі. 

Незважаючи на зростання інтересу до проблеми під-
вищення якості освіти за допомогою інформатизації осві-
ти, аналіз літератури свідчить, що проблема організації 
навчальної роботи з використанням комп’ютерних техно-
логій не знайшла належного відображення у педагогічній 
науці та практиці.

Мета роботи – визначити необхідність використання 
комп’ютерних технологій у навчальній роботі як важливо-
го елементу підвищення якості освіти.

Основна частина. Сьогодні в Україні відбувається 
становлення пової системи освіти, яке супроводжується 
суттєвими змінами в педагогічній теорії і практиці на-
вчально-виховного процесу. Сучасний освітній процес ха-
рактеризується все більш широким застосуванням в ньо-
му комп’ютерних технологій. [4].

Комп'ютерні технології – це узагальнена назва техно-
логій, що відповідають за зберігання, передачу, обробку, 
захист і відтворення інформації з використанням ком-
п’ютерів, а також відповідна наука. Але комп'ютерні тех-
нології це більш вузьке поняття, тому що Інформаційні 
технології можуть використовувати комп'ютер як одне з 
можливих засобів, не виключаючи при цьому застосуван-
ня аудіо- та відеоапаратури, проекторів та інших техніч-
них засобів навчання [4].

Комп’ютеризація освіти призводить до перебудови 
змісту і методів навчання. Нові інформаційні технології 
характеризуються наявністю всесвітньої мережі Іnternet, 
що надає дуже широкі можливості для розвитку методів і 
організаційних форм навчання і виховання, вони стають 
новими засобами розумового, мовленнєвого та фізичного 

розвитку студентів, збагачують новим змістом їх спілку-
вання один з одним та з куратором [1–4].

Під комп'ютерними технологіями виховання розумі-
ють сукупність методів, форм і засобів навчання, які базу-
ються на використанні сучасних комп'ютерних засобів і 
спрямованих на ефективне досягнення поставлених цілей 
виховання [3–5]. 

Таким чином, під комп'ютерною технологією навчаль-
но-виховного процесу у професійній підготовці фахівців 
ми розуміємо систему загальнопедагогічних, психологіч-
них, дидактичних і методичних процедур взаємодії педаго-
гів і учнів з урахуванням технічних і людських ресурсів. 
Форми подання інформації за допомогою ком п’ютерних 
технологій дозволяють краще структурувати матеріал та 
організувати швидкий ефективний спосіб його розуміння.

Переваги використання комп’ютерних технологій у 
виховній роботі можна звести до двох груп:

1) Технічні переваги (швидкість, маневреність, опера-
тивність, можливість перегляду і прослуховування фраг-
ментів і інші мультимедійні функції).

2) Дидактичні переваги (створення ефекту присутності).
Використання комп’ютерних технологій у навчально-

вихованій роботі здатне стимулювати пізнавальний інтерес 
студентів, надати виховній роботі проблемний, творчий, до-
слідницький характер і розвивати самостійну діяльність 
студентів, за допомогою реальних об’єктів (ком п’ютер, те-
левізор, проектор) та інформаційних технологій (Інтернет, 
відеозаписи), формувати вміння студентів самостійно шу-
кати, аналізувати і відбирати необхідну Інформацію, орга-
нізовувати, перетворювати, зберігати і передавати її.

Серед технологій організації виховного пронесу мож-
на виділити наступні сучасні технології [1, 3–5]:

– самостійна робота (використання специфічних мож-
ливостей комп'ютера для підвищення наочності матеріа-
лів, адаптація до рівня знань студентів і їх психологічним 
особливостям, дає можливість самостійно планувати, ор-
ганізовувати і контролювати навчальну діяльність);

– організація спілкування на основі телеконференцій 
та відео конференцій;

– організація занять на основі навчальних програм і 
тренажерів.

– підготовка семінарів на основі найсучаснішої інфор-
мації з обраної теми.

Отже, головними перевагами електронної форми подання 
навчально-виховної інформації є компактність, значні вира-
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жальні можливості у поданні навчального матеріалу (відео, 
звук, анімації), інтерактивність і т.д. Представлення інформа-
ції в електронній формі дозволяє краще структурувати матері-
ал, дає можливість альтернативних варіантів його використан-
ня та організувати швидкий і ефективний пошук необхідної 
інформації в електронних базах даних і бібліотеках.

Висновки. Використання комп’ютерних технологій у 
навчальній роботі – це необхідність, продиктована сьогод-
нішнім рівнем розвитку освіти та обов’язкова складова 
підвищення якості системи освіти в цілому.
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Мета роботи – визначити завдання сучасної освіти в 
підготовці лікарів акушерів.

Основна частина. Основним напрямком удоскона-
лення процесу підвищення кваліфікації лікарів акушерів – 
гінекологів на етапі післядипломної освіти є поступове 
впровадження сучасних форм навчання. Інтернатура – 
перший крок до самостійної роботи лікаря, тому важливо, 
починаючи саме з цього етапу, направляти зусилля моло-
дого спеціаліста до самовдосконалення. 

Дистанційне навчання при підготовці лікарів-інтернів, 
лікарів-курсантів – це інноваційна організація учбового про-
цесу, яка реалізується в специфічній педагогічній системі, 
яка базується на принципі самостійного навчання лікаря та 
інтерактивної взаємодії викладача та інтерна або курсанта.

Висновки. Завданням сучасної освіти в підготовці 
майбутніх фахівців є використання як рутинних, так і іно-
ваційних методологій навчання. Використовуючи значний 
досвід попередньої викладацької роботи, кафедра активно 
працює над впровадженням дистаційного навчання. 

Ключові слова: інтернатура; дистанційне навчання, 
лікарі акушери. 

Objective of the paper to determine the tasks of modern 
education in the training of obstetricians doctors.

Body. The main direction in improvement of the process 
of professional development of obstetricians-gynecologists 
doctors at the postgraduate education stage is the gradual in-
troduction of modern forms of training. Internship is the first 
step towards independent work of the doctor, therefore, it is 
important to direct the efforts of a young specialist to self-
improvement.

Distance education in the training of post-graduate stu-
dents, and doctors is an innovative organization of the educa-
tional process, which is implemented in a specific pedagogical 

system based on the principle of self-education and coopera-
tion with a teacher and post-graduate students.

Conclusion. The task of modern education in the training 
of future medical practitioners is to use both routine and inno-
vative methodologies of training. Using considerable experi-
ence of previous teaching work, the department is actively 
working on the implementation of distance learning.

Key words: internship; distance learning, doctors obste-
tricians.      

Вступ.  Успішна практична діяльність сучасного ліка-
ря значною мірою залежить від рівня його професійної 
освіти. Темпи розвитку медичної науки стимулюють руха-
тися в ногу з часом, прикладаючи максимум зусиль для 
досягнення високого рівня професіоналізму, досконалого 
володіння сучасними методами лікування.

Основна частина. Основним напрямком удосконален-
ня процесу підвищення кваліфікації лікарів акушерів – гі-
некологів на етапі післядипломної освіти є поступове впро-
вадження сучасних форм навчання. Інтернатура – перший 
крок до самостійної роботи лікаря, тому важливо, починаю-
чи саме з цього етапу, направляти зусилля молодого спеціа-
ліста до самовдосконалення. Традиційні методи навчання 
лікарів-інтернів в першу чергу направленні на набуття і ви-
користання знань шляхом передачі інформації з наступним 
її впровадженням в конкретних професійних діях згідно 
готового алгоритму. Такий підхід на сьогодення при підго-
товці лікарів працює в зв’язку з переходом практичної охо-
рони здоров’я на надання медичної допомоги жінкам у від-
повідності до протоколів МОЗ України.

Для реалізації організаційних умов і методологічних 
підходів, які сприяють підвищенню ефективності навчан-
ня лікарів-інтернів та лікарів-курсантів, необхідно виділи-
ти ряд завдань.
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Больбот Ю. К., Ковтуненко Р. В., Віленський Я. В.
Державний заклад «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України»

Перш за все, необхідно визначити суть, зміст та струк-
туру дистанційного навчання. Потім необхідно окреслити 
організаційні умови та методологічні підходи, які сприя-
ють його розвитку на етапі післядипломної освіти.

Дистанційне навчання при підготовці лікарів-інтернів, 
лікарів-курсантів – це інноваційна організація учбового про-
цесу, яка реалізується в специфічній педагогічній системі, 
яка базується на принципі самостійного навчання лікаря та 
інтерактивної взаємодії викладача та інтерна або курсанта.

Результативність дистанційного навчання на післяди-
пломному етапі освіти лікарів  акушерів-гінекологів в зна-
чній мірі залежить від наступних факторів: ефективної 
взаємодії викладача і лікаря; відлагодженого активного 
зворотного зв’язку; в якості попереднього проектування 
процесу дистанційної освіти та способів керування ним; 
розробка дидактичних матеріалів. Сучасні компютерні 
програми дозволяють забезпечити передачу знань та  до-
ступ до різнобічної учбової інформації; а нові технології, 
такі як інтерактивні електронні учбові посібники, мульти-
медійне забезпечення, мережа Інтернет, сприяють більш 
активному долученню лікарів до процесу навчання. Інтер-
активні можливості систем доставки інформації дозволя-
ють відлагодити і навіть стимулювати зворотній зв’язок, 
забезпечити діалог та постійну підтримку, які неможливі в 
більшості традиційних систем навчання.

Згідно робочої програми зі спеціальності «Акушер-
ство та гінекологія», яка затверджена МОН України, ліка-
рі-інтерни мають години для самостійної позааудиторної 
підготовки. Але на сьогодення ця підготовка використову-
ється з низьким коефіцієнтом ефективності. Вирішити цю 
проблему можна деякими шляхами. Насамперед, це підви-
щення мотивації молодого спеціаліста до самостійної ро-
боти. Можливим варіантом підготовки лікаря-інтерна до 
заняття може бути створення мультимедійної презентації 
з потрібної теми з використанням можливостей сучасного 
програмного забезпечення та мережі Інтернет.

Важливим в такому методі підготовки до практичних 
занять є формування навичок самостійної роботи та сти-
мулювання творчого підходу до навчання. По-друге, це 
створення на базі кафедри комп’ютерних класів, які мають 
бути забезпечені електронними навчальними та методич-
ними матеріалами: навчальними посібниками, розробле-
ними працівниками кафедри; мультимедійними презента-

ціями до занять згідно тематичного плану; фото- та відео-
матеріалами; тестовими завданнями як навчального, так і 
контролюючого типу.

Висновки. Таким чином, завданням сучасної освіти в 
підготовці майбутніх фахівців є використання як рутин-
них, так і іноваційних методологій навчання. Використо-
вуючи значний досвід попередньої викладацької роботи, 
кафедра активно працює над впровадженням дистаційно-
го навчання. Завданням дистанційного навчання на після-
дипломному етапі освіти лікарів-інтернів та лікарів-кур-
сантів акушерів-гінекологів є самостійна ціленаправлена 
робота з використанням сучасних ІТ, ефективність яких 
залежить від методологічно грамотно побудованого ви-
кладачем навчального процесу та інформаційно-комуніка-
ційних можливостей ВНЗ.
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Сучасними інноваційними технологіями втіленими на 
кафедрі педіатрії є використання мультимедійних презен-
тацій лекцій та семінарів, втілення кейс-метода, дистан-
ційне on-line тестування студентів.

Ефективною розробкою кафедри стала система кейс-
методу позааудиторної роботи у вигляді щоденного письмово-
го домашнього вирішення клінічних тематичних ситуаційних 
задач з обґрунтуванням діагнозу, призначенням алгоритму об-
стеження, лікування та реабілітації по приведеному випадку 
хвороби дитини. Анкети студентів свідчать,що використання 
кейс метода підвищує інтерес до навчання (93%), здібності до 
пошуку нових знань(91%), вміння вирішення проблем діа-
гностики, лікування(90%). З розвитком WEB-технологій з 

2016 року на кафедрі педіатрії 3 та неонатології впроваджено 
дистанційне on-line тестування студентів по тестовим завдан-
ням банку Центру тестування МОЗ України (бази 2010- 
2015 р.р.) на базі програми «SOCRATIVE», куди внесено-
близько2000 тестів. Тестування проводиться в аудиторний час 
по контролюючій програмі та дистанційно в позааудиторні 
години в програмі тренування щоденно. Певною мірою поліп-
шити інформаційну складову студентам дозволяє інтернет-
сайт кафедри. Впровадження в навчальний процес сучасних 
педагогічних та наукових інновацій відповідає концепції інте-
грації в міжнародне науково-освітнє співтовариство. 
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РОЗВИТОК КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ У СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС ВИКЛАДАННЯ  
ЕЛЕКТИВНОГО КУРСУ «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВІЛ-ІНФЕКЦІЇ/СНІДУ»

Бондаренко А. В., Кацапов Д. В., Могиленець О. І. 
Харківський національний медичний університет

Вступ. У загальній системі підготовки лікаря будь-
якого профілю курс за вибором «Актуальні проблеми ВІЛ-
інфекції/СНІДу» посідає важливе місце з урахуванням 
значної поширеності патології, необхідності формування 
у майбутніх лікарів критичного мислення, вмінь та прак-
тичних навичок, які забезпечують своєчасну діагностику, 
у тому числі диференціальну, та вибір оптимальної такти-
ки ведення хворого.

Основна частина. Викладання курсу проводиться за 
трьома технологічними етапами: виклик (спонукання до 
активної роботи; актуалізація й узагальнення наявних 
знань та вмінь); реалізація сенсу (узагальнення й осмис-
лення нової інформації і співвідношення з наявними зна-
ннями); рефлексія (формування у кожного студента влас-
ного ставлення до предмету вивчення).

У ході занять послідовно використовуються різні ме-
тоди навчання. 

1) Метод проблемного викладання передбачає поста-
новку перед студентами проблеми (хворий) і визначення 
шляхів її розв'язання з приховуванням можливих пізна-
вальних суперечностей (супутня патологія тощо). Перше 
заняття проводиться з усією групою (групове навчання) 
біля ліжка хворого (принцип практичної спрямованості). 
Викладач показує шлях дослідження проблеми та розв'язує 
її від початку й до кінця, однак студенти можуть зробити 
самостійні кроки в пошуку нових елементів знань. 

2) Евристичний (частково-пошуковий) метод полягає 
в тому, що певні елементи знань (результати лабораторних 
й інструментальних досліджень) повідомляє викладач, а 
частину студенти здобувають самостійно, розв'язуючи 
проблемні завдання (збір скарг та анамнезу, огляд хворого, 
відпрацювання практичних навичок та вмінь). Практичне 
заняття проводиться з окремими малими групами (коопе-
ративне навчання). 

3) Пошуковий метод спонукає студентів здобувати усі 
елементи знань самостійно, розв'язуючи проблемні за-
вдання (аналіз і оцінка лабораторних та інструментальних 
досліджень; заповнення формалізованого протоколу кура-
ції). Практичне заняття проводиться з окремими студента-
ми (індивідуальне навчання). 

4) На останньому занятті використовується дослід-
ницький метод навчання, який передбачає творче застосу-
вання знань, оволодіння методами наукового пізнання, 
формування досвіду самостійного наукового пошуку. До-
сить ефективною формою вивчення та засвоєння матеріа-
лу є патологоанатомічна конференція. Основною метою 
діяльності викладача на даному етапі е оперативне управ-
ління процесом розв'язання проблемних завдань. Цей вид 
пізнавальної діяльності характеризується високою інтен-
сивністю, підвищеним інтересом студентів, а знання – 
глибиною, міцністю і дієвістю.

Висновки. Таким чином, використання різних мето-
дів викладання (проблемний, евристичний, пошуковий, 
дослідницький) та форм навчання (групове, кооперативне, 
індивідуальне) сприяє формуванню критичного мислення 
та розвитку особистості майбутніх лікарів.
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 ФОРМУВАННЯ ІНТЕГРАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ В СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ ЛІКАРІВ 

Бондаренко Ю. І., Кулянда О. О., Юріїв К. Є.
Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

Вступ. Виходячи з того, що компетентність майбутніх 
лікарів – це інтегративні професійно обумовлені та осо-
бистісно значущі знання, уміння та практичні навички, які 
забезпечують ефективну реалізацію професійної діяль-
ності та найбільш повну самореалізацію їх, важливого 
значення набуває її формування на ранніх етапах навчан-
ня, зокрема при вивченні базових дисциплін, таких як па-
тологічна фізіологія, патоморфологія, фармакологія.

Основна частина.  Інтегративна компетенція розгля-
дається нами як засіб формування цілісної уяви щодо роз-
витку патологічних процесів, провідних патогенетичних 
ланок, структурних, фізіологічних, біохімічних, імуноло-
гічних розладів, глибину досліджуваної патології та її на-
слідків, що практично націлює майбутнього фахівця на 
пошук варіантів запобіжних заходів. На противагу логіч-
но-аналітичному підходу нині іде тенденція до роботиза-
ції медичної діяльності, що, призводить до звуження по-

вноважень та можливостей лікаря. Діяльність лікаря у да-
ний період маючи інтегративний характер, поєднує в собі 
не лише професійні здібності, але й соціально важливі 
функції поряд з іншими видами людської діяльності. Засо-
бами реалізації формування інтегративної компетентності 
майбутніх фахівців має бути створення інтеграційного 
освітнього середовища, поєднання традиційних та іннова-
ційних технологій навчання, технічних засобів, підвищен-
ня ролі самостійної роботи. Сьогодні важливо надавати 
студентам більшу можливість для самостійної реалізації 
проектів медичного спрямування.

Висновок. Формування інтегративної компетенції потре-
бує подальших досліджень та удосконалень з метою форму-
вання фахівця, котрий вмітиме чітко визначити проблеми, зна-
йти шляхи їх вирішення, буде здатними генерувати нові ідеї, 
творчо мислити, грамотно працювати з інформацією, бути ко-
мунікабельними, контактними та справжнім професіоналом.
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ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА СТУДЕНТІВ –  НАБУТТЯ ВИРОБНИЧИХ НАВИЧОК  
В РЕАЛЬНИХ ВИРОБНИЧИХ УМОВАХ

Борисюк І. Ю., Фізор Н. С., Замкова А. В.
Одеський національний медичний університет

ВИКОРИСТАННЯ СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ГУРТКА ДЛЯ ЕФЕКТИВНОЇ  
НАУКОВОЇ РОБОТИ

Борисюк І. Ю., Фізор Н. С., Бєглая В.С. 
Одеський національний медичний університет

Вступ. Діяльність наукового гуртка спрямована на 
розвиток фахових та особистісних здібностей студентів з 
метою формувань у них а також творчого підходу до одер-
жання знань та умінь через дослідження[1].

Основна частина. Студенти, котрі відвідують засі-
дання наукового гуртка мають можливість:

1) ознайомитися з принципами, методами, наукової та 
дослідницької роботи;

2) приймати участь в науковому житті кафедри (на-
писання статей, тез доповідей, наукових робіт), що публі-
куються в різних наукових виданнях;

3) розвивати свої творчі здібності, виступаючи на на-
укових семінарах та конференціях;

4) брати участь в проведенні «круглих столів», деба-
тів, де обговорюються актуальні проблеми з технології 
ліків регіону, країни, світу;

5) застосовувати набутий досвід дослідницької робо-
ти в процесі навчання.

Заняття наукового гуртка проводять провідні виклада-
чі кафедри, котрі мають досвід викладацької, наукової та 

практичної роботи. Кожен співробітник кафедри здійснює 
керівництво студентськими науковими роботами.

Студенти кафедри технології ліків є учасниками різ-
номанітних конкурсів студентських наукових робіт «Су-
часні теоретичні та практичні аспекти клінічної медици-
ни», Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності «Фарма-
ція», Всеукраїнського та регіонального конкурсів студент-
ських наукових робіт, учасниками конкурсу серед студен-
тів ВНЗів. Це свідчить про високий рівень підготовки 
майбутніх фахівців у галузі технології ліків.

Висновок. Свої знання, наукові результати, вміння 
організувати та проводити презентацію робіт із викорис-
танням найсучаснішої техніки, студенти відточують на за-
сіданнях наукового гуртка, де вони отримують навички 
вкрай необхідні в сучасних умов.

Література
1. Прошкін В.В.Стимулювання студентських науко-

вих пошуків як засіб інтеграції науки й освіти //Наукові 
записки. Серія: Педагогіка. — 2010. — № 1. – С.39-44.

Вступ. Практика студентів є обов'язковою складо-
вою частиною процесу підготовки фахівців у вищих на-
вчальних закладах і проводиться на оснащених відповід-
ним чином базах практики вищих навчальних закладів – 
аптеки м. Одеса, які виготовляють лікарські форми, а 
також на сучасних підприємствах – завод «Інтерхім» [1]. 
Навчально-методичне керівництво і виконання програм 
практики забезпечує кафедра. Загальну організацію 
практики студентів і контроль за її проведенням здій-
снює керівник практики. До керівництва практикою за-
лучають також досвідчених викладачів і спеціалістів з 
певного фаху, які працюють в організації, де проходить 
практика.

Основна частина. Важливим питанням у практичній 
підготовці майбутніх фахівців є забезпечення її неперерв-
ності та послідовності у набутті необхідного обсягу прак-
тичних знань, умінь і навичок.

Необхідність створення ефективної системи непе-
рервної професійної освіти майбутніх фармацевтичних 
працівників зумовлена розвитком фармацевтичної галузі, 
новими технологіями отримання лікарських засобів, су-

часними вимогами до рівня компетенції, мобільності та 
конкурентоздатності фахівців на ринку праці.

Аналіз зарубіжного та вітчизняного досвіду підготов-
ки студентів свідчить про підвищення рівня самоосвіти, 
самовдосконалення, формування професійно важливих 
особистісних якостей, цьому сприяє практична складова 
навчального процесу, підвищується показник засвоєння 
теоретичного матеріалу та в цілому змінюється ставлення 
студентів до навчання - стає більш відповідальним. 

Висновок. Вважаємо, що виробнича практика студен-
тів є засіб підвищення професійного потенціалу майбут-
ніх спеціалістів.

Література
1. Наказ Міністерства охорони здоров’я України 

№ 179 від 03.10.95 «Про затвердження Інструкції про ви-
робничу практику студентів медичного, лікувального, пе-
діатричного, медико-профілактичного, стоматологічного і 
фармацевтичного факультетів медичних і фармацевтично-
го вищих навчальних закладів III–IV рівнів акредитації» 
[Електронний ресурс] // http://zakon3.rada.gov.ua/laws/
show/z0446-95
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ПІДГОТОВКА АНГЛОМОВНИХ СЛУХАЧІВ ПІДГОТОВЧОГО ВІДДІЛЕННЯ ДО ВИВЧЕННЯ 
БАЗОВОГО МАТЕРІАЛУ З БІОЛОГІЇ

Булик Р. Є., Хоменко В. Г., Власова К. В., Кушнірик О. В., Караван Ю. В. 
Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет»

На підготовчому відділенні при Вищому державному 
навчальному закладі України «Буковинський державний 
медичний університет» проводиться підготовка англій-
ською мовою іноземних слухачів з різних куточків світу – 
це вихідці з Індії, Гани, Єгипту, Лівії, Нігерії та інших країн. 
Іноземні громадяни з різних країн (азіатських, африкан-
ських) мають різний менталітет та рівень базової  освіти.

На сьогоднішній день збільшується кількість інозем-
них громадян в медичних ВУЗах України, які потребують 
навчально-методичної літератури, яка була б адаптована 
до української програми з біології. У багатьох слухачів 
підготовчого відділенні низький рівень з біології, анатомії, 
хімії, тому лише меншість з них досягають високих успі-
хів у навчанні. Для того, щоб слухачі ПВ добре повторили 
і опанували базову шкільну програму з біології, був вида-
ний для них новий посібник з біології англійською мовою. 
Навчальний посібник «Вiоlоgу», авторів Булика Р. Є., Хо-
менко В. Г., затверджений та рекомендований Вченою ра-
дою БДМУ у 2017 році. 

Видання навчально-методичного посібника з біології 
для іноземних громадян підготовчого відділення, які на-
вчаються англійською мовою, дозволить закласти у слуха-

чів підготовчого відділення фундамент знань з біології, 
який необхідний для подальшого навчання та самостійної 
роботи майбутнього лікаря.

Література
1. Семянникова Н. Л., Коцюба О. В. Основы биоло-

гии. Анатомия и физиология человека: Учебное пособие 
для иностранных студентов. – Харьков: НТУ «ХПИ», 
2006. – 208 с.

2. Українська мова для іноземних студентів : навч. по-
сіб. / Н. О. Лисенко, Р. М. Кривко, Є. І. Світлична, 
Т. П. Цап  ко. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 240 с.

3. Васецька Л. І. Організаційно-методичні аспекти на-
вчання мови іноземних студентів-медиків англововної 
форми освіти / Л. І. Васецька, Л. М. Сенік // Викладання 
мов у вищих навчальних закладах освіти. – Харків, 2010. – 
Вісник № 16. – С. 49-56.

4. Адаменко О. В. Тематичний спектр дисертаційних 
досліджень з питань навчання в Україні іноземних грома-
дян (1990-2010 рр.) / О. В. Адаменко, М. В. Разорьонова // 
Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти. – 
Харків, 2011. – Вісник № 18. – С. 9-19.

ЕКОЛОГІЧНЕ ВИХОВАННЯ ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ

Булик Р.Є., Кривчанська М.І., Черновська Н.В., Тимчук К.Ю.
Вищий державний навчальний заклад України

«Буковинський державний медичний університет»

У даний час проблема взаємодії людини і природи в умо-
вах екологічної катастрофи має величезне значення і потребує 
включення її розгляду до екологічного виховання, як складової 
частини морального виховання людини різного віку і різних 
професій. У вищій медичній школі особливістю екологічного 
виховання є його конкретна цілеспрямованість. На кафедрі ме-
дичної біології та генетики під час читання лекцій «Біосфера 
як система, що забезпечує існування людини»; «Медико-біо-
логічні аспекти екології людини» та на практичному занятті 
«Біосфера як система, що забезпечує існування людини» нами 
розглядаються питання структури та функцій біосфери; осно-
вні положення вчення В.І. Вернадського про організацію біо-
сфери; сучасні концепції біосфери; ноосфера; людство як ак-
тивна геологічна сила; захист біосфери у національних і між-
народних програмах; основи загальної екології й екології лю-
дини; середовище як екологічне поняття, види середовищ, 
фактори середовища, єдність організму й середовища; види 
екосистем, проникнення людини в біогеоценози, лікарські ре-
човини в ланцюгах живлення, екологічне прогнозування, здо-
рове (комфортне), нездорове (дискомфортне), екстремальне 
середовища; адекватні й неадекватні умови середовища; адап-
тація людей до екстремальних умов; вплив антропогенних 
чинників забруднення довкілля на здоров’я населення, харак-
теристика отруйних для людини рослин і тварин тощо. 

Вивчення вищезгаданих тем формує у студентів-пер-
шокурсників прагнення до збереження навколишнього се-
редовища; пропаганди здорового способу життя та дбай-
ливого ставлення до навколишнього середовища;  відпо-

відальності за якість оточуючого навколишнього середо-
вища та знання законодавства про охорону навколишнього 
природного середовища тощо. 

Література
1. Юрченко Л. І Екологічні аспекти морального-етичного 

виховання / Л. І. Юрченко // Концептуальні засади модерніза-
ції системи освіти в Україні : прогр.та мат. Всеукр. наук.-практ. 
конф. Харків, 1 лют. 2002 : тези доповідей. – М-во освіти і на-
уки України, Нар. укр. акад. та ін. – Х., 2002. – С. 169. 

2. Лук’янова Л. Б. Екологічна складова Державного 
стандарту професійно-технічній освіти / Л. Б. Лук’янова // 
Педагогіка та психологія професійної освіти: результати 
досліджень та перспективи : зб. наук.. пр. / [за ред. І. А. 
Зязюна, Н. Г. Ничкало]. – К., 2003. – С. 420. 

3. Позакласні форми екологізації освіти / І.С. Булгаков 
// Педагогіка, психо- логія та медико-біол. пробл. фіз. ви-
ховання і спорту. – 2002. – № 21. – С. 10–14. – Режим до-
ступу : http://www.nbuv.gov.ua/articles/2002/02bisese. zip. 

4. Українська педагогіка в персоналіях : У 2 кн. / за ред 
О. Сухомлинської. – К. : Либідь, 2005. – Кн. 2. – 550 с. 

5. Яницкий О.Н. Экологическая парадигма как 
элемент культуры / О.Н. Яни- цкий // Социологические ис-
следования. – 2006. – № 7. – С. 83–92. 5. 

6. Фіцула М.М. Педагогіка вищої школи // К.: Академ-
видав, 2006. 

7. Ярчук Г. Екологічне виховання: сутність та основні 
напрями // Вища освіта України. – 2008. - № 2. – С. 91-97.
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ІНТЕГРАЦІЯ ЯК НАЙВАЖЛИВІШИЙ ШЛЯХ ДО ОПТИМІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ

Бурячківський Е. С., Литвиненко М. В., Нарбутова Т. Є. 
Одеський національний медичний університет

Вступ. Головним напрямком у вдосконаленні вищої 
освіти сьогодні є розвиток клінічного мислення студента і 
це завдання не може бути вирішене одним лише нагнітан-
ням знань.

Реформа системи вищої освіти активізує дослідження 
питань, пов'язаних з підвищенням якості освіти, стимулює 
пошук оптимальних педагогічних технологій, що дозволя-
ють забезпечити їх реалізацію на практиці. У світлі цього 
на передній план виходить міждисциплінарна інтеграція, 
що надає викладачам реальну можливість об'єднати цілі, 
принципи та зміст взаємопов'язаних навчальних дисци-
плін [3]. 

В процесі організації освітнього простору ВНЗ між-
дисциплінарна інтеграція дозволить створити умови: по-
перше, для формування у студентів професійних компе-
тенцій, які відповідають вимогам, що пред'являються до 
сучасного фахівця, а по-друге, взаємозв'язку знань, одер-
жуваних в процесі освоєння різних дисциплін, передбаче-
них навчальним планом [1]. 

Таким чином, інтеграція може виступати як метою, 
так і засобом навчання. Дуже важливо не підмінити про-
цес інтеграції механічним об'єднанням, так як він вимагає 
зміни первинних елементів з метою створення цілісного 
новоутворення. Підсумком інтеграції повинен стати про-
цес навчання, що забезпечує єдність знання на змістовно-
му, структурному та методичному рівнях [2].

Основна частина. Інтеграція навчального процесу у 
студентів-медиків висуває важливу вимогу – всі немедич-
ні предмети «зарядити духом медицини», а теоретичні – 
клінічною цілеспрямованістю. Тому впровадження інте-
грування в педагогічний процес медичного ВНЗ передба-
чає деяку послідовність дій.

На наш погляд, основними напрямками інтеграції по-
винні стати наступні:

– проблеми біохімії та біофізики на рівні молекуляр-
ної біології як у фізіологічному , так і в патологічному ас-
пекті;

– побудова викладання питань біології та морфологіч-
них наук таким чином, щоб утворювалась можливість 
сприймати єдність функцій і структури на рівні клітини, 
органу, цілісного організму;

– питання фізіології та патології з ціллю вивчення вза-
ємодії органів та систем, а також механізмів їх регуляції;

– питання взаємодії організму та середовища: люди-
на-біологічне середовище-соціальне середовище;

– закономірності фізичних та хімічних процесів і їх 
взаємозв’язок з клінічними аспектами – діагностичними, 
лікувальними та профілактичними;

– питання клінічної та позаклінічної підготовки сту-
дентів, пов’язані з вивченням психологічних, соціальних, 
юридичних, філософських аспектів.

Перші п’ять напрямків пов’язані з розвитком інтелек-
туальної сфери діяльності лікаря, ціллю останнього, голо-
вним чином,  є розвиток його емоційної сфери.

Важливо також, щоб з перших кроків навчання сту-
дентам давали зрозуміти та  відчути практичну значимість 
кожного предмету, що вивчається та тим чи іншим чином 
працює на модель спеціаліста [3]. Повідомлення всякого 
знання, відпрацювання навичок на кафедрі повинні бути 
розглянуті з позиції майбутньої практичної роботи.

Висновки. Узагальнюючи можливості і задачі інте-
грації в педагогічному процесі медичного ВНЗ, можна 
стверджувати, що в медичному виші з першого до остан-
нього курсу всі теоретичні та клінічні кафедри на основі 
інтеграції можуть і повинні спільно вирішувати задачу 
підготовки спеціалістів – лікарів, що володіють всією сис-
темою наукових знань.
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ПЕРЕДОВИЙ ДОСВІД НІЇГАТСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ФАРМАЦІЇ ТА ПРИКЛАДНИХ НАУК  
ПРО ЖИТТЯ (ЯПОНІЯ) ЯК ПРИКЛАД НАУКОВОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ

Варинський Б. О., Каплаушенко А. Г. 
Запорізький державний медичний університет, кафедра фізколоїдної хімії

Японія є країною із передовими технологіями та з ви-
соким добробутом. Згідно даним Організації економічно-
го співробітництва та розвитку Японія за рівнем освіти 
займає шосте місце серед 34 найбільш розвинених  країн 
світу [1]. Також високі показники доходу, особистої без-
пеки японських громадян.  Коли ми говоримо про товари 

японського виробництва зазвичай ми маємо на увазі ета-
лонну якість.   Варинський Б.А. пройшов однорічне ста-
жування (2010-2011 рік) в Ніїгатському університеті фар-
мації та прикладних наук про життя (Японії) [2]. Раніше 
було наведено важливі аспекти японської фармацевтичної 
освіти, а також розглянуто навчальний план фармацевтич-
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ного факультету Ніїгатського університету фармації та 
прикладних наук про життя (НУФПНЖ) [3, 4]. 

Метою даної роботи є описати та проаналізувати 
практичний досвід роботи в лабораторії біоаналітичної хі-
мії під керівництвом професора Сусуму Ямато (в теперіш-
ній час лабораторію очолює доцент Саорі Накагава) [5]. 

Основою якісної підготовки японських фармацевтичних 
працівників є обов’язкова участь в наукових дослідженнях 
лабораторій університету починаючи із третього курсу. Та-
ким чином студенти привчаються  високої відповідальності, 
самостійності  і креативності мислення. Базовою рисою пра-
ці в лабораторії є один із принципів японської корпоративної 
етики – «щин», що перекладається як довіра. Також харак-
терним є багаторівневий устрій організації лабораторії: сис-
тема сенсей (вчитель, наставник) – семпай (старший това-
риш), подібно військової організації. Студенти старших кур-
сів несуть відповідальність за студентів молодших курсів. 
Таким чином здійснюється участь кожного члена групи в 
керуванні лабораторією. Цікавим є також, що кожний при-
сутній, а також який доповідає на Студентській конференції 
вибирає кращі роботи і таким чином віддає голос на користь 
того чи іншого учасника конференції. Переможці конферен-
ції визначаються згідно більшості голосів.  

Цей досвід дуже цінний та може бути покладений в 
основу наукової підготовки майбутніх фахівців в нашої 
країні.
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ОСНОВ КОСМЕТОЛОГІЧНОГО ДОГЛЯДУ СТУДЕНТАМ  
ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ТЕХНОЛОГІЯ ПАРФУМЕРНО-КОСМЕТИЧНИХ ЗАСОБІВ»

Василенко А. В. 
Запорізький державний медичний університет

В останній час питання невідкладних станів в есте-
тичній медицині набувають велику поширеність та необ-
хідність поглибленого вивчення. Це можна пояснити вели-
кою кількістю косметологічних процедур, доступністю їх 
для широких мас пацієнтів та загальним зниженням 
здоров’я населення.

В умовах підвищення запиту на косметологічні мані-
пуляції, стає необхідним детальне вивчення студентами-
косметологами етіопатогенетичних ланок, клінічних про-
явів та сучасних алгоритмів надання невідкладної допо-
моги станам, які можуть нести погрозу для життя пацієн-
тів різних вікових груп у косметологічному кабінеті. Не-
обхідно зазначити, що успіх проведення реанімаційних 
заходів однаково залежить як від підготовки спеціаліста, 
так і від забезпечення медикаментами. Невідкладні стани, 
з якими може зіткнутися спеціаліст косметологічного при-
йому класифікують на: алергічні реакції, локальні пору-

шення трофіки тканин, окремі нозології невідкладних ста-
нів, загроза інфікування медичного персоналу.

Висновки. Питання надання первинної допомоги не-
відкладних станів в косметологічному кабінеті актуальні, 
так як дозволяють орієнтуватися у складних ситуаціях та 
компетентно стабілізувати стан пацієнта до приїзда реані-
маційної бригади.
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СТВОРЕННЯ ОНЛАЙН-КУРСУ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЛІЦЕНЗІЙНОГО ІСПИТУ  
«КРОК-1. ФАРМАЦІЯ» НА КАФЕДРІ АНАЛІТИЧНОЇ ХІМІЇ ЗДМУ

Васюк С. О., Коржова А. С., Жук Ю. М., Нагорна Н. О. 
Запорізький державний медичний університет

Вступ. Тестовий іспит «Крок-1. Фармація», введе-
ний у 2000 р., є складовою частиною державної атестації 
та засобом стандартизованої діагностики рівня профе-
сійної компетентності за спеціальністю «Фармація» [1]. 
Метою даного іспиту є встановлення відповідності рівня 
професійної компетентності студента мінімально необ-
хідному рівню відповідно до вимог державних стандар-

тів вищої освіти [2]. Для допомоги студентам у підготов-
ці до ліцензійних іспитів у Запорізькому державному 
медичному університеті створені online-курси на плат-
формі edX.

Доступність навчальних матеріалів у зручний час, 
можливість перевірки в режимі online-тестування сприя-
тиме підготовці студентів до ліцензійних іспитів.



100

Основна частина. Для підготовки студентів до ліцен-
зійного іспиту «Крок-1. Фармація» у ЗДМУ створено 
online-курс, який складається з дисциплін: аналітична хі-
мія, органічна хімія, біохімія, фізколоїдна хімія, ботаніка, 
мікробіологія, фармакологія, патологічна фізіологія.

Оnline-курс з аналітичної хімії містить теоретичний 
матеріал за темами «Аналіз катіонів I-III аналітичних 
груп», «Аналіз катіонів IV-VI аналітичних груп», «Аналіз 
аніонів», «Кислотно-основне титрування», «Окисно-від-
новне титрування», «Комплексиметричне титрування», 
«Осаджувальне титрування», «Гравіметрія», «Оптичні ме-
тоди аналізу» та «Електрохімічні та хроматографічні ме-
тоди аналізу». Окрім теоретичного матеріалу курс містить 
глосарій та тести з обґрунтуванням правильної відповіді. 
Наявність стислого теоретичного курсу дає можливість 
студентам повторити пройдений матеріал, краще орієнту-

ватись у дисципліні, а тестування за кожною темою до-
зволяє оцінити рівень підготовки. 

Висновок. У Запорізькому державному медичному 
університеті останніми роками активно впроваджуються 
нові освітні технології, які позитивно впливають на на-
вчальний процес. Безперечно, що створення online-курсу 
до ліцензійного іспиту «Крок-1. Фармація» буде сприяти 
підготовці студентів, поглиблювати їх знання.
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ОСОБЛИВОСТІ ДИНАМІКИ МОТИВАЦІЇ ДОСЯГНЕННЯ УСПІХУ У СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ

Венгер О. П., Гусєва Т. П., Мисула Ю. І., Сас Л. М., Смашна О. Є., Білоус В. С., Люта О. О.
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»

FEATURES OF THE MOTIVATION DYNAMICS TO ACHIEVE SUCCESS IN MEDICAL STUDENTS

Venger O. P., Husyeva T. P., Mysula Yu. I., Sas L. M., Smashna O. Ye., Bilous V. S., Liuta О. О.
Horbachevsky Ternopil State Medical University 

Резюме. Професійне становлення молодої людини під 
час навчання у вищому навчальному закладі є важливим 
етапом у її соціалізації, де провідним видом діяльності стає 
навчально-професійна. У статті висвітлені етапи професій-
ного становлення студента-медика. Мета дослідження по-
лягала у визначенні динаміки  мотивації досягнення успіху 
у студентів-медиків 2-го та 4-го курсів медичного факульте-
ту. В дослідженні брали участь 112 студентів, з яких 56 сту-
дентів 2-го курсу та 56 студентів 4-го курсу медичного фа-
культету. Отримані результати свідчать про те, що мотива-
ція досягнення успіху у студентів за період навчання має 
тенденцію до зростання. Розглянуто особистісні характерис-
тики респондентів за рівнем мотивації досягнення  успіху.

Summary. The professional formation of a young person 
during studying at a higher educational institution is an 
important stage in its socialization, where the leading kind of 
activity becomes educational-professional. The motivational 
component plays an important role in the training of a highly 
skilled specialist. The aim of the study was to determine the 
dynamics of the motivation to succeed in medical students of 
the 2nd and 4th courses of the medical faculty. The study 
included 112 students, 56 of which were students of the second 
year and 56 – students of the 4th year of the medical faculty. 
The received results indicate that the motivation to achieve 
success in students during the study period tends to increase. 
We consider the personal characteristics of respondents by 
level of motivation to achieve success.

Ключові слова: мотивація, мотивація досягнення 
успіху, професійне становлення.

key words: motivation, motivation for success, pro-
fessional formation.

Вступ. Однією з актуальних проблем сучасної медич-
ної освіти є підвищення якості професійної підготовки 

майбутніх лікарів, які мають кваліфіковано вирішувати 
поставлені професійні задачі та бути соціально успішни-
ми, прагнуть до подальшого професійного та особистісно-
го розвитку. 

На процес будь-якої діяльності впливає мотиваційна 
складова. Особливо це стосується майбутніх лікарів, адже 
недостатній рівень мотивації позначається негативно на 
особистій активності студентів-медиків у навчальному про-
цесі та їх успішності у майбутній професійній діяльності. 

Серед сучасних психолого-педагогічних досліджень 
різних аспектів мотиваційної діяльності студентів,  нау-
ковцями розглядаються сучасні можливості підвищення 
мотивації студентів до навчання (Беш Л.В., Дмитришин 
Б.Я., Беш О.М., Яскевич О.І., Мацюра О.І.), мотиви вступу 
до вищого навчального закладу (Бобровицька С.В., Ги-
люн О.В.), умови виникнення у студентів позитивної мо-
тивації до навчально-пізнавальної діяльності (Занюк С.С., 
Полянська В.В.), досягнення як чинник мотивації студен-
тів (Коломієць Б.С.). 

Мотивація навчальної діяльності студентів є предме-
том досліджень вчених: М. Боришевського, М. Дьяченко, 
Є. Ільїна, Л. Кандибович, Ю. Орлова, Є.  Просецького, 
В. Семиченко. 

Важливим різновидом мотивації професійної підго-
товки студентів-медиків, який пояснює поведінку людини 
спрямовану на саморозвиток й самовдосконалення та зна-
чною мірою визначає її спрямованість на успішну профе-
сійну діяльність, є мотивація досягнення. 

Проблеми мотивації досягнення знайшли висвітлення 
у працях таких учених, як: Б. Аткінсон, С. Занюк, Т. Гордє-
єва, М. Кондратьєва, Мак-Клелланд Д., Л. Мітіна, 
А. Орлов, А. Сальков, Х. Хекхаузен. 

Однак питання розвитку мотивації досягнення студентів-
медиків вивчені недостатньо і залишаються актуальними.
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Мета роботи – визначити динаміку мотивації досяг-
нення успіху у студентів  2-го та 4-курсу медичного фа-
культету. 

Основна частина. Професійне становлення молодої 
людини під час навчання у вищому навчальному закладі є 
важливим етапом у її соціалізації, де провідним видом ді-
яльності стає навчально-професійна. Професійна підго-
товка у вищих навчальних закладах майбутніх спеціаліс-
тів охоплює надбання тієї системи цінностей, світогляду, 
практичного досвіду, які необхідні для ефективної профе-
сійної діяльності. 

Становлення студента як фахівця здійснюється у фі-
зичному, психофізіологічному і когнітивному напрямах 
розвитку особистості. Б. Г. Ананьєв вважав, що цей період 
найсприятливіший для навчання та професійної підготов-
ки [1]. 

С.С. Занюк визначає, що будь-яка діяльність людини 
визначається певними мотивами, оскільки мотиви – це те, 
заради чого виконується діяльність. Отже, мотивація – це 
сукупність спонукальних факторів, які визначають актив-
ність особистості; до них відносяться мотиви, потреби, 
стимули, ситуативні фактори, які детермінують поведінку 
людини [2]. 

Успішність професійного становлення студента, як за-
зна чає Е. Зеєр, залежить від особистої активності студента, 
від наявності відповідних мотивів [3]. Ці мотиви визнача-
ють різні рівні активності студента в навчально-професій-
ній діяльності: 1) вищий рівень – коли навчально-професій-
на діяльність приносить радість творчості; 2) виконавчий 
рівень – коли студент лише є «споживачем культури», який 
копіює зразки виконання навчальної діяльності з інших ав-
торитетних осіб.

Мотив досягнення як стійка характеристика особис-
тості уперше був виділений Г. Мюрреєм і розумівся як 
стійке прагнення зробити щось швидко і добре, досягти 
певного рівня в будь-якій справі. У процесі подальших до-
сліджень цього мотиву такими ученими, як Д. Мак-
Клелланд і Х. Хекхаузен, були виявлені дві незалежні мо-
тиваційні тенденції: прагнення до успіху і прагнення 
уникнути невдачі. Мотив досягнення в даному випадку 
показує, наскільки людина прагне до підвищення рівня 
своїх можливостей [7]. 

Мотивація до успіху тісно пов’язана із самооцінкою 
та рівнем домагань особистості. Як вказують дослідники, 
успіх в діяльності залежить не тільки від здібностей і 
знань, а й від мотивації, прагнення самостверджуватись, 
досягати високих результатів. Мотивація визначає потен-
ційні можливості особистості, активність або пасивність 
суб’єкта в професійній діяльності, визначає професійний 
розвиток спеціаліста [7]. 

Мотив досягнення успіху – це прагнення людини до-
сягнути успіхів у діяльності і спілкуванні. Мотив уник-
нення невдач – відносно стійке прагнення людини уник-
нути невдач у життєвих ситуаціях, пов’язаних з оцінкою 
результатів її діяльності іншими людьми. Мотивація до-
сягнення успіху пов’язана також з такою особистісною 
характеристикою як локус контроль. Локус контроль – це 
якість, яка характеризує схильність людини приписувати 
відповідальність за результати своєї діяльності зовнішнім 
факторам і обставинам (зовнішній локус) або власним зу-
силлям і здібностям (внутрішній локус). Схильність до зо-
внішнього локус контролю властива людям, невпевненим 
у своїх здібностях, неврівноваженим, несамостійним у 

прийнятті рішень, часто безвідповідальним. Люди з вну-
трішнім локус контролем є послідовними, наполегливими 
в досягненні мети, впевненими в собі, врівноваженими, 
незалежними, схильними до самоаналізу і критичної са-
мооцінки [2]. 

Динаміка професійного становлення студента зміню-
ється впродовж усього періоду навчання [1]. 

Зокрема, на першому курсі вирішується завдання 
адаптації до нових умов вузівського навчання. Поведінка 
студентів характеризується високим рівнем конформізму, 
відсутністю диференційованого підходу до своїх соціаль-
них ролей. На  другому курсі студенти отримують загаль-
ну підготовку, водночас формуються та розвиваються їхні  
запити та потреби. Процес адаптації до освітнього серед-
овища, в цілому, завершений. Третій курс – це початок 
професійної спеціалізації, зміцнення інтересу до наукової 
роботи, як відображення подальшого розвитку й погли-
блення професійних інтересів студентів. На четвертому 
курсі відбувається безпосереднє знайомство з роботою в 
клініці. Для поведінки студентів характерним є інтенсив-
ний пошук раціональних шляхів і форм спеціальної під-
готовки, відбувається переоцінка студентами багатьох 
професійних, особистісних та життєвих цінностей. 
П’ятий-шостий курс – це перспектива закінчення вищого 
навчального закладу формує чіткі практичні настанови на 
майбутню сферу діяльності. 

Нами було проведено дослідження, у якому брали 
участь 112 студентів, з яких 56 студентів 2-го курсу та 56 
студентів 4-го курсу медичного факультету. Основним 
психодіагностичним інструментарієм дослідження стала 
методика вивчення мотивації досягнення успіху Т.Елерса, 
яка містить 41 судження і діагностує 4 рівні мотивації до-
сягнення: низький, середній, високий, дуже високий. 

Візуалізація отриманих даних представлена на рис. 1. 
Ми дослідили, що за показником рівня мотивації до-

сягнення успіху у студентів 2-го та 4-го курсів існують  
відмінності. 
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Рис. 1.
У більшості респондентів спостерігається середній та 

високий рівень мотивації досягнення успіху. Середній рі-
вень мотивації досягнення виявлений у  50% студентів 
2-го курсу та 25% студентів 4-го курсу. Високий рівень 
мотивації у студентів 2-го курсу склав 30,4% респонден-
тів, у студентів 4-го курсу -  44,6%.

Цікавим є отриманий результат дослідження, який по-
казує, що на 4-му курсі збільшилась кількість студентів з 
високим (44,6%) та дуже високим (26,8%) рівнем мотива-
ції досягнення успіху порівняно із студентами 2-го курсу, 
у яких показник високого рівня мотивації становить 
30,4%, а дуже високого -12,5% (рис. 2). 
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Відповідно до отриманих даних, нами було виділено 
предиктори мотивації досягнення успіху, які ми поділили 
на 3 групи.

Перша група. Студенти з дуже високою та високою 
мотивацією досягнення. Їм властива активність, ініціатив-
ність, здатність долати перешкоди, наполегливість у до-
сягненні поставлених цілей. Продуктивність навчальної 
діяльності у них не залежить від зовнішнього локус контр-
олю, а  притаманне домінування внутрішніх мотивів.
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Рис. 2
Друга група. Студенти з середнім рівнем мотивації 

досягнення.
Для цієї групи характерним є менша ініціативність та 

наполегливість у досягненні мети, залежність від зовніш-
ніх стимулів, менша орієнтація на успіх.

Третя група. Студенти з низьким рівнем мотивації. 
Психологічні ознаки для цієї групи були наступні: не-

впевненість у собі, відчуття дискомфорту від подолання 
перешкод, домінування зовнішньої мотивації  над вну-
трішньою, орієнтованість на уникнення помилки.

Узагальнені результати дослідження свідчать про те, 
що збільшення студентів з високою та дуже високою мо-
тивацією досягнення на 4-му курсі відбувається тому, що 
зовнішні фактори втрачають свою значущість в мотива-
ційній структурі майбутніх лікарів і починають переважа-
ти внутрішні мотиви. 

Для розвитку мотивації досягнення для майбутніх лі-
карів створюється розвиваюче освітнє середовище з вико-
ристанням інноваційних методів навчання, які сприяють 
усвідомленню студентами важливості знань і практичних 
навичок для успішного оволодіння ними майбутньою про-
фесійною діяльністю, розвитку  клінічного мислення. За-
слуговує на увагу застосування такого інноваційного ме-
тоду, як симуляційне навчання, яке також є одним із факто-
рів ефективної мотивації досягнення успіху студентів – 
медиків в оволодінні майбутнім фахом. Центр симуляцій-
ного навчання сприяє засвоєнню знань та відпрацюванню 
різних клінічних навичок майбутніх лікарів завдяки вико-

ристанню манекенів-симуляторів, тренажерів і стандарти-
зованих пацієнтів. Симуляційні методи навчання дозволя-
ють майбутньому лікарю здобувати клінічний досвід без 
ризику для пацієнта, не обмежувати кількість повторів 
при відпрацюванні практичної навички, реалізувати про-
фесійні навички і вміння відповідно до встановленого 
щодо даних умов алгоритму.

Залученість студентів до активної науково-дослідної 
діяльності формує  у них навички самостійної роботи та 
планування своєї діяльності, заохочує до самоосвіти як в 
професійному так і в особистісному аспекті.

Висновки. Результати проведеного нами дослідження 
свідчать про виявлену динаміку мотивації досягнення 
успіху у студентів-медиків. На 4-му курсі кількість сту-
дентів-медиків з високим та дуже високим рівнем мотива-
ції досягнення більша, ніж на 2-му курсі. Це говорить про 
те, що на здійснення ними навчальної діяльності впливає 
система внутрішніх мотивів, що забезпечує ефективне 
оволодіння майбутнім фахом. 

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів да-
ної проблематики. Перспективою подальших досліджень 
буде вивчення зв’язку особистісних характеристик з моти-
вацією досягнення успіху. 
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ОПТИМІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНИХ ВУЗІВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ

Веселий С. В., Юдін О. І., Кліманський Р. П. 
Донецький національний медичний університет

Вступ. Реалії розвитку суспільства у даний час, а та-
кож всі сфери життя, вимагають активного розвитку та ви-
користання інформаційних і комунікаційних технологій. 
Розвиток інтерактивних форм навчання, з використанням 
телекомунікаційних систем, виявляється найбільш акту-

альним. Різноманітні способи телекомунікаційного на-
вчання об'єднані терміном телемедицина. Система теле-
медицини у свій час була створена як засіб екстреної допо-
моги парамедикам і лікарям, що надають допомогу у важ-
кодоступних районах, для отримання кваліфікованої кон-
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сультації, а також як засіб допомоги космонавтам. Швид-
кий розвиток і зниження вартості технологій дозволило 
більш широко використовувати можливості телемедицини 
для дистанційного навчання студентів і лікарів [1, 2, 3, 4].

Ціль дослідження. Визначення можливостей вико-
ристання інтерактивних форм навчання у студентів ме-
дичних вузів, зокрема – Донецького національного медич-
ного університету.

Основна частина. Традиційна модель навчання 
майбутніх лікарів теоретичним та практичним навичкам у 
більшості медичних вузів України практично вичерпала 
себе. Внаслідок переходу на так звану «Болонську систему 
навчання» та реформування медичної освіти, основну час-
тину занять студенти присвячують вирішенню тестів, і у 
більшості вирішують їх не погано. Проте, пропонування 
для розбору клінічних ситуацій, взятих з тих же тестів, але 
позбавлених підказки у вигляді правильних відповідей, 
вводять більшість студентів у труднощі. Крім того, в про-
грамі навчання значно обмежений час для безпосереднього 
вербального спілкування студентів із викладачем. Досить 
часто відсутність бажання самих студентів спілкуватися з 
реальними хворими та відсутність практичних навичок 
приводить до розвитку ідіосинкразії між ними. Особливо, 
коли мова йде про огляд пацієнта групою з 10 і більше кура-
торів, кожен з яких повинен провести опитування, пальпа-
цію, перкусію, перевірити диференціальні симптоми. За 
підсумком, випускники медичних вузів не володіють ні те-
оретичними, ні практичними знаннями на належному рівні.

Інформаційні технології є одним із шляхів вирішення 
проблеми забезпечення викладання в медичних вузах. 
Таке навчання дозволяє проводити віддалене за часом і 
(або) відстанню дистанційне керування, що характеризу-
ється суттю телемедицини, яка полягає в передачі медич-
ної інформації між віддаленими друг від друга суб'єктами 
і включає використання телекомунікацій для зв'язку ме-
дичних спеціалістів (викладачів) з різними аудиторіями 

студентів, лікарів, пацієнтів з метою неперервного навчан-
ня, діагностики та надання консультаційної допомоги.

Завдяки інноваційним технологіям навчання, з’яви-
лася унікальна можливість в значній мірі удосконалити 
сучасні методи навчання. Таким чином, користувачі мо-
жуть самостійно навчатися тим чи іншим навичкам за до-
помогою комп’ютера і відповідних програм. У процесі 
інтерактивного навчання, студенти та курсанти не тільки 
читають і слухають навчальний матеріал, але і взаємоді-
ють з ним як з віртуальним вчителем. Одночасно це до-
зволяє студентам довільно визначати час і обсяг навчання.

Складності на шляху впровадження інтерактивного 
навчання стосуються відсутності у достатньої кількості 
необхідних інтерактивних програм і симуляторів, а також 
матеріальних засобів для їх розробки та закупівлі;

Висновки. Використання інтерактивних форм на-
вчання дає широку можливість для навчання студентів і 
курсантів медичних вузів, підвищення їх теоретичних і 
практичних знань та навичок.

Література
1. Дещёкина М.Ф., Дианкина М.С., Ильенко Л.И., Ле-

ничеко В.П. Деловая клиническая игра в медицинском ин-
ституте // Педиатрия. – 1989. – № 3. – С. 69-72.

2. Долгоруков А. Метод case-study как современная 
технология профессионально-ориентированного обуче-
ния [Электронный ресурс]. Режим доступа http://www.
vshu.ru/lections.php?tab_id=3&a=info&id=2600

3. Концепции развития Волгоградского государствен-
ного медицинского университета на 2008-2012 гг. / Ман-
дриков В.Б., Воробьев А.А., Стаценко М.Е., Недогода С.В. 
и др. / Под ред. ректора ВолГМУ, акад. РАМН, Петро-
ва В.И. –  Волгоград: изд-во ВолГМУ. - 2008. – 143 с.

4. Ступина С.Б. Технологии интерактивного обучения 
в высшей школе. Учебно-методическое пособие. – Сара-
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МОДЕРНІЗАЦІЯ ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ: ОНЛАЙН-КУРС  
«ОСНОВИ ПЕДАГОГІКИ» ДЛЯ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ

Вещикова О. С., Ганошенко Ю. А., Федько О. Ю. 
Запорізький державний медичний університет

Вступ. Потреба підготовки висококваліфікованих фа-
хівців із широким діапазоном конкурентних професійних 
умінь і компетенцій у вітчизняній педагогічній науці за-
вжди актуальна й зумовлює модернізацію пострадянської 
системи вищої освіти, вимагає новаційних підходів у ви-
кладанні вибіркових курсів, яким є елективний курс 
«Основи педагогіки». В аспекті організації навчального 
процесу саме курси за вибором є найбільш адаптованими 
до дистанційної форми навчання [1].

Основна частина. Онлайн курс «Основи педагогіки» 
в системі підготовки майбутніх фахівців спеціальності 
«Медицина» має на меті гармонійний розвиток особис-
тості студентів, підвищення їхнього загальнокультурного 
рівня, розвиток педагогічних умінь, у першу чергу у сфері 
самовиховання й самонавчання, які є необхідними для 
підвищення професійної майстерності лікаря; удоскона-
лення вмінь та навичок адекватного сприйняття особли-
востей процесів виховання та навчання. 

Теоретичний матеріал містить основні категорії елек-
тивного курсу, а саме:  основи загальної педагогіки (пред-
мет, основні закономірності, принципи та структура науки, 
методи, основні категорії, закономірності й технології педа-
гогічного процесу); зміст процесу виховання, його законо-
мірності та принципи, методи й форми; специфіка дидакти-
ки як науки, зміст та рівні освіти в Україні та світі, основні 
методи форми та засоби навчання; загальні закономірності, 
принципи, методи формування творчо активної особистос-
ті. Суттєвою перевагою онлайн курсу є змога презентувати 
теоретичний матеріал у вигляді відеофрагментів, що значно 
полегшує сприймання і засвоєння педагогічних категорій.

До кожної з тем подано тести, що дають можливість 
якомога повніше простежити рівень оволодіння студента-
ми теоретичним матеріалом. Платформа EDX, на якій роз-
міщено онлайн курс, передбачає опцію миттєвого зворот-
ного зв’язку між викладачем і студентом, що позитивно 
впливає на методику автоматизованого контролю й само-
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контролю в навчанні. Сценарій онлайн курсу передбачає 
інтерактивні методи комунікації зі студентами. Так, одні-
єю з умов отримання заліку є підготовка презентації з пе-
реліку запропонованих тем. Вибір теми студенти повинні 
обґрунтувати на форумі, а готову презентацію надіслати 
викладачеві для перевірки електронною поштою. 

Висновки. Організація викладання елективних кур-
сів, що передбачають значну частину самостійної роботи 
майбутніх медиків, за допомогою онлайн курсів дає мож-
ливість досягти ефективності у формуванні ключових пе-
дагогічних компетенцій студента, зокрема самонавчання й 
самовиховання.
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EDX / Ю. М. Колесник, М. О. Авраменко, С. А. Моргунцо-
ва, О. А. Рижов // Сучасні підходи до вищої медичної осві-
ти в Україні (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ 
України за допомогою відеоконференцзв’язку) : матеріали 
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ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ІЗ ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ  
З ВИКОРИСТАННЯМ ОНЛАЙН-КУРСІВ

Візір В. А., Деміденко О. В., Приходько І. Б., Садомов А. С.
Запорізький державний медичний університет

Вступ. Для ефективної організації самостійної роботи 
особливого значення набувають форми і методи роботи 
викладача, які стимулюють і активізують самостійність і 
творчість студентів. У зв'язку з цим, особливого значення 
набуває інформаційне забезпечення самостійної роботи 
студентів в умовах інформаційно-навчального середови-
ща. Для ефективного супроводу такого виду роботи сту-
дентів необхідним є організація електронного навчання 
для відповідних навчальних дисциплін, а одим із способів 
організації є створення електронних онлайн-курсів.

Основна частина. Самостійна робота студентів (СРС) 
з внутрішньої медицини у відповідності до типової та ро-
бочої програм дисципліни «Внутрішня медицина» деталь-
но структурована за змістовими модулями і визначена для 
кожної теми. За кожною темою СРС включає теоретичну і 
практичну складову: теоретичною складовою є підготовка 
до практичного заняття за відповідною темою, практич-
ною складовою є опанування навичками трактування да-
них додаткових досліджень (лабораторних, інструмен-
тальних тощо). Методичне забезпечення СРС складається 
з достатньої кількості навчальних посібників, розробле-
них на кафедрі для кожного змістового модуля та розміще-
них на веб-ресурсах. В поточному навчальному році ак-
тивно йде розробка і впровадження нового виду методич-
ного забезпечення СРС – он-лайн курсів за темами СРС, в 
якому передбачена можливість як контролю проходження 
теми (за результатами регістрації), так і отриманого рівня 
знань за результатами тестів наприкінці кожної теми. За-

реєстрованому студенту пропонується разноманітний на-
вчальний матеріал – відео, схеми, малюнки тощо. Напри-
кінці кожної теми пропонується тестовий контроль, а піс-
ля проходження всіх тем успішним студентам видається 
сертифікат, наявність якого є підтвердженням проходжен-
ня теоретичної частини курсу. 

Висновки. Отже, важливими особливостями вико-
ристання онлайн-курсів для організації СРС на наш по-
гляд є можливість створення кафедрами самостійно саме 
тієї кількості і якості контенту, які необхідні для конкрет-
ної категорії студентів, реалізація принципів індивідуалі-
зації й диференціації навчального процесу, розширення 
його змісту та підвищення інтенсифікації і результатив-
ності навчання в цілому.
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СПЕЦИФІКА ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ У ТЕМАТИЧНИХ ЛАБОРАТОРІЯХ  
ОПТИКО-МЕДИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ

Вісьтак М. В., Рудяк Ю. А., Дідух В. Д., Багрій-Заяць О. А.
Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького

ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України» 

Відомо, що оптичні методи є одними з найбільш точ-
них та чутливих у різнопланових фізичних дослідженнях. 
Тому діагностична та лікувальна медична апаратура, дія 
якої базується на законах геометричної, хвильової та кван-

тової оптики, знайшла свої застосування у лабораторно-
клінічних дослідженнях.

У ДВНЗ «Тернопільський державний медичний уні-
верситет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України» накопи-
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чено цікавий досвід навчально-методичної підготовки сту-
дентів-медиків. Безпосередньо оптичні ефекти, які опису-
ються законами геометричної, хвильової та квантової 
оптики показують за допомогою демонстраційних лабора-
торних робіт. При цьому використовується відповідне ла-
бораторне обладнання: мікроскопи, оптичні лави, інтер-
ференційні мікроскопи, дифракційні гратки, гелій-неоно-
вий лазер. Широко застосовуються віртуальні навчальні 
тренажери, навчальні відеофільми, які крім названого 
оптико-медичного обладнання ще охоплюють апаратуру 
офтальмологічних клінік.

У Львівському національному медичному університе-
ті ім. Данила Галицького проведено важливі інноваційні 
наукові дослідження, до яких долучають студенти із ви-
користанням сучасного високотехнологічного багато-
функціонального оптичного спектрального мікроскопа. 
Значну наукову та практичну цінність мають дослідження 
спектральних характеристик чутливого елемента оптич-
ного сенсора холестерину.

Таким чином, науково-педагогічне співробітництво 
кафедр дозволяє оптимально поєднати досвід та можли-
вості двох вузів і оптичних аспектах підготовки фахівців 
медичного профілю.

ОСНОВНІ МЕТОДИ ВИВЧЕННЯ АНАТОМІЇ В УМОВАХ ЗМІН У СИСТЕМІ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ

Вовк О.Ю., Бабій Л.М., Ікрамов В.Б.
Харківський національний медичний університет

Вступ. Керуючись прагненням підтримувати високий 
рівень викладання предмету «Анатомія людини», керівни-
цтво та співробітники кафедри анатомії людини Харків-
ського національного медичного університету активно 
впроваджують досвід викладання та оцінювання дисци-
пліни європейських університетів. 

Серед комплексу різних навчально-методичних захо-
дів на морфологічних кафедрах, одна з основних задач, на 
нашу думку, полягає в створенні належних умов для нао-
чного освоєння учнями програмного матеріалу, що реалі-
зується через активну пізнавальну діяльність студентів під 
відповідним контролем педагога. Ґрунтуючись на досвіді 
колективу кафедри, можна впевнено стверджувати, що ви-
вчення анатомічних фактів що підкріплено наочністю ви-
кладання, завжди з величезним інтересом сприймається 
студентами. 

В останній час в багатьох навчальних закладів Північ-
ної Америки та Європи традиційні лекції, розтини та са-
мостійна підготовка були замінені демонстрацією пласти-
кових моделей, візуалізацією та комп’ютеризованим і про-
блемним вивченням [1, 2]. В ідеалі проблемно-орієнтова-
не навчання передбачає покращення знань студентів у ви-
значеній області в результаті інтеграції знань з різних  
дисциплін, об'єднання клінічних питань з базових пред-
метів. Однак, багато хто, в тому числі і студенти, відзна-
чають, що такий підхід супроводжується браком знань в 
фундаментальних науках і, особливо, в анатомії.

Основна частина. Дослідивши результати оцінюван-
ня знань у студентів деяких Європейських країн, ми зро-
били висновки, що анатомічна підготовка випускників 
медичних вузів виявляється нижче безпечного рівня, що, у 
кінцевому підсумку, ставить під загрозу їх професійну 
придатність. В цьому сенсі показово стало семиразове 
збільшення медичних помилок, пов’язаних з «анатоміч-
ною  неграмотністю», зафіксоване в Великобританії в пе-
ріод між 1995 і 2000 роками.

Як відомо, будова тіла людини краще за все осягаєть-
ся в процесі препарування та роботи з трупним матеріа-
лом. З часів Гіппократа розтин тіла розглядався як необ-
хідний навик для медичної практики, засіб виховання по-
чуття гуманності та співчуття до майбутніх пацієнтів. Су-
часний арсенал ефективних навчальних методів постійно 
розширюється, вивчення анатомії може і має проходити з 
використанням і наочних посібників поза секційним за-

лом. Однак, використання для наочності лише, або пере-
важно, моделей та зображень органів, дає спрощену кар-
тину людського тіла. Під час оцінювання практичних на-
вичок, ми дуже часто спостерігаємо парадоксальну карти-
ну, коли так званий «студент-відмінник», легко пояснює і 
показує будову того чи іншого органу або ділянки тіла на 
зображенні в атласі чи таблиці,  але не може знайти ті ж 
структури на трупному матеріалі.

На заняттях анатомії сьогоднішні студенти працюють 
з тілами померлих, що побували в руках не одного поко-
ління майбутніх медиків. Ці анатомічні об’єкти не завжди 
відповідають високій якості. Надходження нового біоло-
гічного матеріалу останні роки не відбувається. Матеріал 
який існує, викладач вимушений показувати студентам та 
надавати всі необхідні пояснення. Можна тільки подиви-
тися, не можна тренуватися в розтині та препаруванні. 
Трупний матеріал до вузу практично не надходить, все, що 
є в наявності – добре законсервований старий. Лише сту-
денти, що додатково відвідують науковий гурток з анато-
мії людини мають таку змогу. За кордоном (у Європі і 
Америці) існує практика добровільного заповіту тіла на 
навчальні та наукові цілі, яка нотаріально оформляється за 
життя цієї людини. На Україні ця система не працює – не-
має традиції.

Важливий аспект навчання на анатомічних препара-
тах – ознайомлення студентів з концепцією біологічної 
варіабельності, яка знайшла своє співвідношення в осно-
воположному принципі практичної медицини: «лікувати 
не хворобу, а хворого». Можливість навчання не на одно-
му, а на різних трупах і анатомічних препаратах, дозволяє 
студенту спостерігати індивідуальні особливості організ-
му, варіанти будови органів і систем, частоту патологічних 
зміни, а також аномалії, пов’язані з порушенням нормаль-
ного ембріогенезу. Робота  з анатомічним матеріалом дає 
можливість не тільки побачити, але і запам'ятати анато-
мічні структури, що формують клінічно важливі поверх-
неві орієнтири. Знання останніх є теоретичною базою для 
таких необхідних всім практикуючим лікарям навичок, як 
пальпація та перкусія. По ряду авторів, мануальні нави-
чки, розвиваються в процесі підготовки та роботи з анато-
мічним матеріалом.

В теперішній час у викладанні анатомії все ширше ви-
користовуються методики візуалізації – це і традиційна 
рентгеноскопія, і новітні діагностичні методи, що вико-
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ристовуються в клінічній практиці. Класичні підручники 
анатомії, видані в останні роки, доповнюються рентгено-
грамами, комп'ютерними томограмами, ендоскопічними 
картинами, які допомагають студентам оцінити клінічну 
значимість окремих анатомічних об'єктів та ознайомитися 
з анатомією живої людини, вміти інтерпретувати ці дані.  
Точні анатомічні знання також необхідні для виконання 
сучасних діагностичних та лікувальних інвазивних проце-
дур, заходів на надання невідкладної допомоги, яким по-
винен володіти лікар будь-якої спеціальності. Глибоке зна-
ння анатомії стає суттєвою потребою для пластичної та 
загальної хірургії, розвиток яких породжується в напрям-
ку спеціалізації, впровадження мінiнвазивних та 
ендоскопiчних операцій, де знання анатомічних деталей є 
необхідною умовою їх успіху. Враховуючи викладене 
вище, можна зробити висновок, що анатомія не тільки не 
втрачає свого значення, а навпаки, привертає ще більшу 
вагу в медичній освіті.  

Окремо необхідно зауважити про важливість введен-
ня у нашу практику так званих проблемно-орієнтованих 
занять. Це добре сформований підхід до навчання, орієн-
тований на студентів. Вперше його було застосовано  в 
1960-х роках. З тої пори ця метода широко використову-
ється у численних медичних школах. Це таке навчання, 
що ґрунтується на ситуаційних задачах, визначається як 
освітній формат, в якому навчання відбувається у невели-
кій, самостійній групі та результат навчання базується на 
процесі міждисциплінарного обговорення клінічної про-
блеми та розуміння або вирішення справи чи реальної клі-

нічної проблеми. Знання, отримані за допомогою цього 
методу, є клінічно значимими та, швидше за все, зберіга-
ються студентом довше, оскільки це вимагає активної 
участі студента в отриманні інформації. Найважливішим 
аспектом проблемно-орієнтованих занять є процес роз-
робки навичок, який може бути використаний, коли сту-
дент дійсно стикається з клінічною проблемою, яка не від-
повідає «підручнику».

Висновки. Узагальнюючи викладену інформацію, 
можна дійти висновку, що основні методи вивчення анато-
мії та можливі способи їх оптимізації можна звести до на-
ступного: робота з трупним матеріалом, інтерактивні 
мультимедіа, поверхнева та клінічна анатомія, візуаліза-
ційні методи та проблемно-орієнтоване навчання. Впрова-
дження сучасних інноваційних технологій та збереження 
традиційної методології викладання анатомії людини 
створить підґрунтя для  формування клінічно орієнтова-
ного курсу нормальної анатомії, відповідно до сучасних 
вимог медицини та світових тенденцій в навчанні, особли-
во в зв'язку з постійним змістом контингенту іноземних 
студентів, що навчаються в нашій країні.  
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ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ФОРМ ЧИТАННЯ ЛЕКЦІЙ НА КАФЕДРАХ ГІСТОЛОГІЇ  
ТА ЕМБРІОЛОГІЇ ВУЗІВ УКРАЇНИ

Волков К. С., Шутурма О. Я., Небесна З. М., Андріїшин О. П., Крамар С. Б. 
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського

Вступ. Однією з найбільш популярних форм навчан-
ня студентіву вищих навчальних закладах України є лек-
ція. В ній поєднуються викладання навчально – наукової 
інформації основних питань предмету [2, 3,]. Якість чи-
тання лекції значною мірою залежить від сучасного тех-
нічного забезпечення, а також від форми проведення лек-
ції. Використання демонстраційних засобів сприяє акти-
візації уваги, мислення студентів, збуджує інтерес і вну-
трішню активність думки [4]. Традиційні форми читання 
лекції (інформаційна лекція) не дають можливості сту-
дентам розвинути творчі здібності і практичні навички 
майбутнього сучасного лікаря. Тому доцільно застосову-
вати інтерактивні моделі під час проведення лекційних 
занять [3].

Основна частина. На кафедрігістології та ембріології 
Тернопільського державного медичного університету іме-
ні І. Я. Гобачевського серед інтерактивних форм лекції 
найбільш часто застосовують лекції – візуалізації. Вона 
передбачає використання лектором демонстраційних ма-
теріалів. Процес візуалізації супроводжується образним 
мисленням, яке слугує опорою для розумових дій, в ре-
зультаті чого засвоюється до 65 % отриманої інформації 
[1, 2]. Використання системи візуального аналізу гісто-
препаратів та інтернет ресурсів при підготовці до лекції і 
мультимедійної установки при її читанні дає можливість 

викладачам заздалегідь підібрати й систематизувати якіс-
ний демонстраційний матеріал. Часто для цього викорис-
товуються унікальні мікропрепарати, які не можуть бути 
широко використані на практичних заняттях, на відміну 
від їх відеозображень. Для більш ефективного засвоєння 
інформації лектори використовують відеофільми, примі-
ром з ембріології або при вивченні теми «М’язові ткани-
ни». В такому випадку є можливість розглянути в динамі-
ці процеси ембріогенезу або ж гістофізіологічні механізми 
процесів скорочення різних видів м’язових тканин. Над-
звичайно цінним і дієвим в такій ситуації є те, що лектор 
демонструє лекцію, дивлячись на студентів і має можли-
вість підтримувати жвавий контакт з аудиторією [2, 3]. 
Такі лекції дозволяють полегшити засвоєння матеріалу 
студентам, підтримувати постійний інтерес та увагу сту-
дентів до лекційного матеріалу, сприймати та засвоювати 
студентам значний об єм матеріалу, забезпечити система-
тизацію наявних у студентів знань [4].

Висновки. Впровадження інтерактивнихпідходів при 
читанні лекцій у вищих навчальних медичних закладах 
сприяє формуванню гнучкого, аналітичного мислення, 
професійних умінь та навичок у майбутніх лікарів. Сьо-
годні триває процес апробації нових активнихформ і мето-
дів, що активізують навчально-пізнавальну діяльність сту-
дентів. Колектив кафедри гістології та ембріології Терно-



107

пільського медичного університету імені І. Я. Горбачев-
ського широко використовує найновіші досягнення сучас-
ної науки і техніки при підготовці й читанні лекцій в про-
цесі навчання студентів.
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СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ТА ВИМОГИ ЩОДО НЕПЕРЕРВНОГО ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ  
ЛІКАРІВ-СТОМАТОЛОГІВ

      Волосовець Т.М., Дорошенко О.М., Дорошенко М.В.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, м. Київ

Вступ. Стан здоров’я громадян є визначальним крите-
рієм соціально-економічного розвитку країни та основою 
якості та задовільного рівня життя населення. Стоматоло-
гічне здоров’я - одна з важливих складових зазначеного. 
На сьогоднішній день лікарі-стоматологи займають третє 
місце за чисельністю – 26 543 осіб (забезпеченість на 10 
тис. населення складає 4,45) серед інших професійних 
груп лікарів, поступаючись лише терапевтичній та хірур-
гічній групі. Свідченням важливості цього питання є ви-
значення урядом України у лютому 2017 року освітньо-на-
укової спеціальності «Стоматологія» як окремого напряму 
серед спеціальностей галузі знань «Охорона здоров’я».  
Дані Центру медичної статистики МОЗ України вказують 
на тенденцію щодо зростання потреби у якісній стомато-
логічній допомозі у дорослих та дітей у більшості облас-
тей (за винятком м. Києва, областей Півдня та Сходу) (Во-
роненко Ю.В., 2016). Саме тому постійна професійна під-
готовка лікарів-стоматологів є вкрай важливою та визна-
чальною для забезпечення якості надання стоматологічної 
та у цілому медичної допомоги населенню.

Основна частина. За даними Центру медичної ста-
тистики МОЗ України нині країна має достатню мережу 
стоматологічних закладів охорони здоров’я: так у 2016 
році стоматологічна допомога надавалась у 1763 устано-
вах,  з них 197 – самостійні стоматологічні поліклініки та 
1566 – інші заклади охорони здоров’я – стоматологічні 
відділення чи кабінети (Павленко О.В., Мазур І.П., Близ-
нюк В.Г., 2017). 

Укомплектованість посад лікарів-стоматологів у за-
кладах МОЗ України є найвищою у галузі охорони 
здоров’я та складала у 2016 році 110,4%. На 12938,25 
штатних посадах працює 14250 лікарів-стоматологів. Та-
ким чином різниця між штатними посадами та фізичними 
особами складає (-1 311,75), що створює умови щодо кон-
куренції за робоче місце у державних та комунальних за-
кладах охорони здоров’я, особливо у західних областях, 
що, безумовно, потребує належного рівня знань. 

Окрім того необхідно вказати, що 6898 (26% від за-
гальної кількості) лікарів-стоматологів працюють у при-
ватних закладах охорони здоров’я та 7888 (3%) лікарів – у 
закладах охорони здоров’я інших міністерств та відомств.    

У той же час необхідно зазначити, що у динаміці кіль-
кість лікарів-стоматологів в Україні зменшується (рис. 1). 
Така ж динаміка спостерігається щодо кількості студентів 
які навчаються за спеціальністю «Стоматологія». Якщо у 
2009 році  навчалось 10076 осіб, то у 2016  тільки 8881 
осіб, тобто зменшення контингенту за останні вісім років 
відбулось на 12 %. При цьому скоротився і прийом на спе-
ціальність «Стоматологія» до 1652 осіб у 2016 році, при 
аналогічних показниках у 2008 році понад 2000 осіб.

Необхідно зазначити, що тільки висококваліфіковані 
стоматологічні кадри здатні забезпечити виконання по-
ставлених завдань щодо забезпечення стоматологічного 
здоров’я населення. У той же час закладах охорони 
здоров’я працює лише 70,4% лікарів-стоматологів, що ма-
ють лікарські кваліфікаційні категорії, а підвищення ква-
ліфікації щорічно проходять трохи більше 3 тисяч осіб, 
що складає до 20% від загальної кількості лікарів-стомато-
логів.

4,45
4,564,52

4,914,844,8
4,56

3,26

3,21

0

3000

6000

9000

12000

15000

18000

21000

2004 2005 2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016
0

1

2

3

4

5

лікарі стоматологи (уся група)

Контигент студентів, що проходять підготовку за спеціальністю "Стоматологія"

Забезпеченість лікарями-стоматологами на 10 тис. населення

Рис. 1. Чисельність лікарів стоматологів у закладах МОЗ 
України, студентів, як навчаються за спеціальністю «Стома-
тологія» у медичних вишах та забезпеченість на 10 тис. на-
селення за даними Центру медичної статистики МОЗ Украї-
ни.

Підготовка лікаря-стоматолога – це складний творчий 
структурований процес, менеджмент якого здійснюється 
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на основі сучасних стандартів освіти, нормативно-право-
вої бази відповідно нового Закону України «Про освіту», 
що визначають зміст вищої та післядипломної освіти і ор-
ганізацію навчального процесу у закладах вищої освіти та 
закладах післядипломної освіти.

Особливістю вищої освіти за спеціальністю «Стома-
тологія» є органічне  поєднання отримання освітнього рів-
ня магістра стоматології з присвоєнням  кваліфікації «Лі-
кар-стоматолог». Проте, отримуючи достатні теоретичні 
знання, випускники медичних вишів часто не мають необ-
хідної практики. У той же час пріоритетним є удоскона-
лення підготовки лікаря-стоматолога саме для ланки пер-
винної медико-санітарної допомоги, де зосереджений 
основний обсяг стоматологічної допомоги. 

За даними Павленка О. В. та Мазур І. П. нині практич-
на діяльність лікарів у галузі стоматологічної допомоги  
активно поповнюється новими ефективними підходами і 
способами використання кадрових ресурсів у регіонах. 
Кваліфіковані стоматологи залучаються до проведення 
систематичної диспансеризації населення країни шляхом 
проведення регулярних професійних оглядів порожнини 
рота. Впроваджуються в повсякденну стоматологічну 
практику новітні засоби діагностики та лікування патоло-
гічних станів  порожнини рота, зокрема новоутворень та 
запальних уражень на тлі імунодефіцитних станів. Обсяг 
медичної інформації для лікарів щорічно оновлюється на 
третину. У 2017 році Міністерством охорони здоров’я 
України запроваджена норма застосування міжнародних 
протоколів діагностики та лікування хвороб. Проводиться 
робота по підготовці та написанню національних протоко-
лів лікування стоматологічних хворих. 

Враховуючи вищезазначене, можна зробити висно-
вок, що лікар-стоматолог протягом усього професіональ-
ного життя має постійно займатися самоудосконаленням 
та оволодівати новими знаннями. У країнах ЄС та світі 
проводиться жорсткий моніторинг процесу підвищення 
кваліфікації лікарів. За це несе відповідальність в першу 
чергу сам фахівець, а також професійні стоматологічні 
асоціації та товариства лікарів. Подібна система неперерв-
ного професійного розвитку лікарів-стоматологів має бути 
реалізована і в Україні.

Нинішня ж атестаційна система мало мотивує лікарів-
стоматологів до самоудосконалення. Наказ МОЗ України 
від 07.07.2009 №484 щодо запровадження накопичуваль-
ної системи набору балів лікарями у міжатестаційний пе-
ріод теж потребує перегляду.

Отже, неперервний професійний розвиток лікарів-
стоматологів – це період їх постійного навчання, підготов-
ки, перепідготовки, підвищення кваліфікації і удоскона-
лення, особливо самоудосконалення переважно шляхом 
on-line, що починається після отримання повної вищої 
стоматологічної освіти у медичному виші та підготовки в 
інтернатурі або  резидентурі, та продовжується протягом 
усього професійно активного життя лікаря. 

До форм безперервного професійного розвитку ліка-
рів-стоматологів відноситься: проходження курсів інфор-
мації та стажування, тематичного удосконалення та пере-
датестаційних циклів; навчання в аспірантурі, докторан-
турі; читання лекцій для лікарів та середнього медичного 

персоналу, санітарно-просвітницька робота; ініціативне 
стажування на робочому місці у провідних вітчизняних та 
закордонних клініках, зокрема й приватних закладах охо-
рони здоров’я, власна розробка та впровадження нових 
методів діагностики та лікування стоматологічних захво-
рювань; опрацювання винаходів, керівництво у клініці лі-
карями-інтернами, лікарями-резидентами та пошукувача-
ми наукових ступенів; видання тез, статей, монографій, 
підручників, методичних рекомендацій; участь та виступи 
на профільних з’їздах, конгресах,  науково-практичних 
конференціях, семінарах та вебінарах; викладацька та на-
укова робота тощо.

Час змін у вищій медичній освіті вимагає від нас змі-
ни дидактичних підходів у побудові архітектури неперерв-
ного професійного розвитку лікарів-стоматологів із засто-
суванням проблемно-орієнтованого навчання на прикладі 
конкретних клінічних випадків, побудови занять за прин-
ципом «ділової командної гри», широкого використання 
фантомних класів в удосконаленні оволодіння лікарями 
практичних навичок.

Безумовно, у подальшій роботі щодо приведення не-
перервного професійного розвитку лікарів-стоматологів 
до міжнародних стандартів із використанням доказової 
медицини необхідно застосовувати кращі міжнародні 
практики. Так, за результатами опитування дантистів кра-
їн ЄС на першому місці щодо важливості щодо їх профе-
сійного зростання знаходяться курси підвищення кваліфі-
кації, на другому – науково-практичні конференції, на тре-
тьому – семінари для практичних лікарів (Мазур І.П., 
2016).

До речі, в Україні провідними вченими-стоматолога-
ми Інституту стоматології спільно з кафедрою медичної 
інформатики Національної медичної академії післяди-
пломної освіти імені П.Л. Шупика спільно із управління-
ми охорони здоров’я обласних державних адміністрацій 
запроваджена низка дистанційних регіональних науково-
практичних семінарів щодо неперервного професійного 
розвитку лікарів-стоматологів з метою ознайомлення ліка-
рів у регіонах із  сучасними науковими розробками у діа-
гностиці та лікування стоматологічної патології. 

Важливим напрямом підвищення кваліфікації є також 
самостійна on-line робота лікарів з міжнародними елек-
тронними освітніми платформами, які дають можливість 
динамічно провести аудит знань лікаря за різними розді-
лами. 

Висновок. Неперервний професійний розвиток ліка-
рів-стоматологів країни, який відповідає на сучасні викли-
ки часу, є необхідною передумовою поліпшення якості 
надання стоматологічної допомоги населенню.
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ПЕДІАТРИЧНА ОСВІТА ПОВИННА ВІДПОВІДАТИ ВИКЛИКАМ ЧАСУ

     Волосовець О. П., Кривопустов С. П., Кузьменко А. Я., Логінова І. О.,  
Хоменко В. Є., Мозирська О. В., Ємець О. В. 
      Міністерство охорони здоров’я України,

      Національний медичний університет імені О. О. Богомольця

Вступ. Шлях до отримання гарантованої якісної ме-
дичної допомоги дітям в Україні лежить в тому числі і че-
рез реформування системи підготовки дитячих лікарів. Її 
модернізація на засадах міжнародних стандартів та відпо-
відно до викликів часу і потреб системи охорони здоров’я 
країни (впровадження інноваційних технологій, проблем-
но-орієнтоване навчання, навички роботи у команді) пови-
нна у найближчій перспективі сформувати у процесі до-
дипломної та післядипломної освіти нові професійні ком-
петентності майбутнього дитячого лікаря.

Основна частина. Основним викликом на якій має 
повинна відповісти медична освіта є триваюче зростання 
захворюваності та поширеності хвороб дитячого віку і, 
відповідно, зростання потреби дитячого населення у якіс-
ній медичній допомозі. Так, протягом останніх двадцяти 
років в Україні звертає на себе увагу найвищий темп при-
росту захворюваності дітей новоутвореннями (+163,3%), 
хворобами сечової системи (+116,3%), хворобами кіст-
ково-м’язової системи (+90,0%), хворобами кровообігу 
(+78,4%), хворобами ендокринної системи  (+56,6%), хво-
робами вуха та соскоподібного відростка (+52,2%), хворо-
бами органів дихання  (+47,4%), уродженими аномаліями, 

деформаціями та хромосомні аномаліями (+44,35%). Най-
вищий приріст захворюваності дітей відмічається у облас-
тях, які зазнали найбільшого радіаційного забруднення 
внаслідок аварії на ЧАЕС. 

Зазначу, що з 9 областей, які мають на своїх територі-
ях зони радіоекологічного контролю, тільки Київська, Ві-
нницька та Сумська мають заклади вищої освіти, що готу-
ють лікарів-педіатрів, що покладає на них особливі за-
вдання щодо якісного кадрового забезпечення педіатрич-
ної здоровоохорони.

Відповідно до змін у структурі захворюваності дитя-
чого населення необхідно змінити діючі навчальні плани 
та програми підготовки як дитячих лікарів, так і лікарів 
загальної практики – сімейних лікарів, які у майбутньому 
обслуговуватимуть дитяче населення.

Зміни у навчальному процесі у закладах вищої освіти 
та закладах післядипломної освіти передусім повинні тор-
кнутись системи  викладання через збільшення обсягу ви-
кладання таких розділів як: дитяча пульмонологія, дитяча 
онкологія, медична генетика, дитяча ендокринологія, ди-
тяча урологія, дитяча оториноларингологія та дитяча кар-
діоревматологія. 

МУЛЬТИЛІНГВАЛЬНІСТЬ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ КОМУНІКАТИВНИХ НАВИЧОК 
МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ

Волянська А. Г., Лавриненко Г. Л., Пермінова Т. І., Каштальян Н. М.
Одеський національний медичний університет

Вступ. Глобалізація й інтенсивний розвиток міжна-
родного освітнього простору зумовлюють кардинальні 
зміни у сфері вищої освіти. Суспільні потреби України у 
професійній підготовці фахівців, адаптованих до міжна-
родного ринку праці, здатних спілкуватися з представни-
ками різних культур, на основі полікультурного мислення 
вирішувати проблеми, які виходять за межі національних 
інтересів, передбачають інтернаціоналізацію освіти на 
всіх рівнях. Одним із завдань Національної стратегії роз-
витку освіти в Україні на 2012–2021 визначено формуван-
ня нового громадянина України і світу [1]. Виникає необ-
хідність  формування у майбутніх фахівців  інтеркультур-
ної компетентності, самосвідомості і толерантності [2, 3]. 
Для успішної інтеграції до єдиного культурного простору 
необхідні спеціалісти, які володіють окрім професійних 
знань однією або декількома іноземними мовами. 

Мобільність студентів, викладачів, молодих вчених є 
одним з важливих елементів освіти і науки.

Співіснування різних культур виступає як компонент 
вищої освіти, одне з базових складових професійної під-
готовки майбутніх фахівців, у зв’язку із збільшенням част-
ки іноземних студентів у вищих медичних навчальних за-
кладах України. Наповнення ВМНЗ України іноземними 
громадянами становить 9,0–38,5 % від загальної кількості 
студентів [1]. Незважаючи на досить тривалий період пе-
ребування в Україні, про проблеми спілкування зазнача-
ють близько третини іноземних студентів. Це може свід-

чити про недостатню готовність нашої спільноти до 
сприйняття іноземної культури і відсутність можливості 
міжособистісного спілкування у зв’язку з недостатним  
знанням іноземної мови, що у свою чергу поглиблює 
складнощі соціалізації студентів – іноземців. 

Мультилінгвальність є одним із найважливіших ін-
струментарієв у практичній діяльності лікаря та науковця 
[4, 5]. Здатність приймати участь у дискусії, формувати та 
відстоювати свою точку зору з використанням сучасної 
міжнародної медичної термінології сприяє підвищенню 
комунікативних навичок майбутніх лікарів.

Основна частина. На кафедрі акушерства та гінеко-
логії № 1 протягом 2017–2018 учбового року відбулось 
декілька засідань «Discussion Club». Було запропоновано 
дискусії англійською мовою за акушерсько-гінекологіч-
ною тематикою для вітчизняних та іноземних студентів. 
Керівництвом університету та кафедрами акушерства та 
гінекології № 1 та судової медицини були створені всі 
умови для комфортного спілкування та обміну думками. 
Під час обговорення кожен студент на рівні із викладача-
ми мав змогу виказати свою точку зору перед аудиторією. 
Студенти 4 курсу міжнародного та медичного факультетів, 
а також члени студентського наукового товариства кафе-
дри мали можливість анонімно задати питання, що їх тур-
бують та викликають зацікавленість. Бурхливе обговорен-
ня викликали питання стосовно роботи з жертвами на-
сильства, захисту при випадковому половому контакті. 
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Запитання «що приносить лікарю щастя?» викликало жва-
вий обмін думками з викладачами кафедри та сподобався 
всім учасникам дискусії. 

Надана можливість вільного спілкування із проблемних 
питань отримала дуже схвальні відгуки студентської спіль-
ноти та відкрила нові горизонти для наступних засідань.

Висновок. Оволодіння (вивчення, опанування) іно-
земними мовами на рівні вільного спілкування займає 
провідну позицію у стратегії інтеграції українських сту-
дентів-медиків та молодих вчених в міжнародну наукову 
спільноту. Здатність приймати участь у дискусії, форму-
лювати та відстоювати власну точку зору з використанням 
сучасної міжнародної медичної термінології сприяє підви-
щенню комунікативних навичок у майбутніх лікарів.
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НАУКОВІ ЗДОБУТКИ КАФЕДРИ МЕДИЧНОЇ БІОЛОГІЇ ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 
МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ 

Воробець З. Д.,  Чупашко О. Я.,  Кушинська М. Є. 
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Вступ. Упродовж існування кафедри медичної біоло-
гії Львівського національного медичного університету 
імені Данила Галицького, а це майже столітня історія, її 
очолювали видатні вчені, а здобутки наукових шкіл, ство-
рених ними, стали вагомим внеском у розвиток не лише 
української, а й світової медико-біологічної науки.

Основна частина. Науково-педагогічним колективом 
працівників кафедри медичної біології, паразитології та 
генетики Львівського національного університету ім. Да-
нила Галицького, яка у 2020 році буде відзначати своє 
100-річчя, проведено комплексне ретроспективне дослі-
дження архівних матеріалів стосовно етапів становлення 
кафедри, її наукових спрямувань упродовж періоду від 
створення до теперішнього часу.

Організатором і першим завідувачем кафедри медич-
ної біології, що була заснована у 1920 році був видатний 
біолог, паразитолог, мікробіолог, імунолог, професор Ру-
дольф Вейгль, який очолював її до 1944 р. Рудольф Вейгль 
створив першу у світі ефективну вакцину від висипного 
тифу. На основі аналізу його наукових розробок і створе-
ної ним потужної наукової школи були проведені перспек-
тивні дослідження в різних галузях медико-біологічної 
науки [1, 2]. У 1946 році кафедру медичної біології очолив 
професор Єфімов Михайло Іванович і працював на цій по-
саді до 1948 року [3]. Колектив кафедри того часу налічу-
вав 7 осіб (1  професор, 2 доценти, 2 асистенти, 2 лаборан-
ти). У період завідування М.І. Єфімова кафедрою біології 
у Львівському медінституті співробітники кафедри віді-
йшли від проблеми висипного тифу і зайнялись пробле-
мою регенерації органів і тканин. За час роботи у медич-
ному інституті М. Єфімов опублікував 14 наукових праць, 
зокрема, «Роль шкіри в процесі регенерації органа…», 
«Чи можна змінити шляхи розвитку клітин молодої блас-
томи при перенесенні її на іншу ампутаційну ранову по-
верхню» тощо. Навіть невеликий перелік публікацій 
М. Єфімова свідчить про наукову інтуїцію, бо важко пере-

оцінити важливість та актуальність проблеми регенерації 
органів. Адже сутність будь-якого патологічного процесу 
полягає в ушкодженні структур організму. Знання механіз-
мів регуляції регенерації дозволить відновлювати струк-
турні елементи, впливаючи на різні ланки регуляторного 
процесу. Проте, професор Єфімов працював на кафедрі 
лише два роки. Складна політична ситуація повоєнних ро-
ків, панування лисенківщини стали реальною причиною 
його звільнення з посади завідувача кафедри (звинувачен-
ня, пов’язані з викладанням курсу генетики), і Михайло 
Єфімов, боячись арешту, залишив Україну і виїхав до Се-
редньої Азії. Подальша доля його невідома… 

Висновки. Комплексне ретроспективне медико-істо-
ричне дослідження дозволило відновити багатогранне іс-
торичне минуле кафедри медичної біології, яку свого часу 
очолювали вчені, що зробили вагомий внесок у розвиток 
вітчизняної і світової медико-біологічної науки.   Їх наукові 
ідеї відкрили перспективу подальшого розвитку епідеміо-
логії, імунології, медичної бактеріології, клінічної патології, 
клінічної та лабораторної діагностики, трансплантології. 
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ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ 
У СТУДЕНТІВ З ФАХУ «АКУШЕРСТВО І ГІНЕКОЛОГІЯ» В УМОВАХ ЗАПРОВАДЖЕННЯ 

СТАНДАРТІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Гайдай Н. В., Ревенько О. М., Олійник Н. С.
Запорізький державний медичний університет

Вступ. Сучасна система освіти, удосконалюючись, ви-
суває нові вимоги до підготовки фахівців. У контексті інте-
грації до європейського освітнього простору все більшого 
значення надається підготовці професійно мобільного, кон-
курентноспроможного, висококваліфікованого, здат ного до 
саморозвитку фахівця.Формування сучасного лікаря – це 
безперервний процес напруженої праці і  самовдосконалення.

Основна частина. Після закінчення університету лі-
кар повинен мати теоретичні та практичні знання, володі-
ти методами профілактики, лікування та реабілітації об-
сягом, необхідним для практикуючого лікаря, вміти обсте-
жити пацієнта, проводити додаткові обстеження, встанов-
лювати попередній діагноз, призначати лікування та нада-
ти першу допомогу при станах, які загрожують життю. 
Головною метою української вищої освіти є підвищення її 
рівня якості, конкурентоспроможності фахівців на ринку 
праці. Майбутній лікар повинен залучатися до сучасних 
технологій надання та обробки інформації – комп’ютеру, 
Інтернету, тестуванню, діловим іграм. Особливе значення 
має набуття практичних навичок. Студент повинен не 
тільки знати, але й вміти. Лікарському вмінню, навичкам 
можливо навчитися тільки з залученням пацієнтів, коли 
можливо ознайомитись з анамнезом життя, перебігом ва-
гітності, провести об’єктивне обстеження. При цьому сту-
дент стає активним учасником не тільки учбового, але й 
лікувального процесу, що підвищує його самооцінку і мо-
тивацію до навчання. Велике значення надається опану-
ванню практичними навичками як в акушерстві так і в гі-
некології. Звертається увага студентів на актуальність 
проблеми ранньої діагностики невідкладних станів для 
своєчасного проведення  лікувальних заходів, що у свою 
чергу, впливає на результат лікування.

Послідовність цих складових навчального процессу 
сприяє формуванню клінічного мислення і вдосконалення 
отриманих знань.

Одним із шляхів поліпшення підготовки студентів  є 
залучення їх до наукової роботи в студентькому науковому 
товаристві, що працює на кафедрі  і вже має свої традиції. 
Багаторічний досвід роботи в студентському науковому 
товаристві  підтверджує, що науковий пошук, робота з ме-
дичною літературою,обробка і аналіз статистичних даних, 
дослідженняміння їх оцінити не тільки поглиблює знання 
з окремої акушерської чи гінекологічної проблеми, а й до-
помагає клінічно мислити, використовувати отримані ре-
зультати в майбутній практиці. Студенти з великим інтер-
есом відгукнулись на цей вид самостійної  науково-до-

слідної студентської діяльності. Теми наукових дослі-
джень ми обговорюємо заздалегідь, разом зі студентами.
Однією із форм сучасного освітнього спілкування є залу-
чення студентів до участі в міжнародних наукових 
конференціях,що проводяться у різних країнах світу. У 
цоьму році студенти,що навчаються на кафедрі акушер-
ства і гінекології брали участь в міжнародних конференці-
ях, що проходили в Польщі, Португалії, Бельгії під егідою 
«Молоді вчені Європи» – були запрошені і виступали з 
доповідями,відповідали на питання,отримали сертифіка-
ти з проходження мастер-класу  з оволодіння  практични-
ми навичками з провідних тем сучасного невідкладного 
акушерства. Студенти є співавторами наукових праць, 
опублікованих в вітчизняних збірниках і наукових журна-
лах. Цоьго року вийшов у світ перший номер міжнародно-
го медичного журналу у Туреччині, де надрукована науко-
ва стаття, співавторами якої є наші студенти-кружковці.
Участь у видавничій діяльності поширює кругозор, навчає 
чітко формулювати думку, клінічно мислити,знайьомить з 
сучасними проблемами акушерства, працювати зі статис-
тичним матеріалом, науковою літературою.

Висновки. Сучасні технології передачі знань ефек-
тивно спряють формуванню майбутнього фахівця, мати  
поглиблені знання з предмету,спонукають до ініціативно-
го творчого підходу оволодіння новими знаннями і  прак-
тичними навичками, більш впевнено почувати себе в про-
фесійних ситуаціях – формують професійну компетент-
ність майбутніх фахівців.
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ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ

Головатюк О. Л., Грузевський О. А., Гридіна Т. Л., Дубіна А. В. 
Одеський національний медичний університет

Вступ. Реалізація Національної стратегії реформуван-
ня системи охорони здоров’я України потребує підготовки 
нового рівня якості майбутніх лікарів [1]. Це передбачає 

підготовку фахівців відповідно до загальноприйнятих 
міжнародних норм навчання з урахуванням особливостей 
та інтересів національної системи охорони здоров’я [2]. 
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Основна частина. Навчально-методичне та організа-
ційне забезпечення підготовки фахівців у ВНЗ базується 
на нормативних документах, що можна розподілити на 
Державні складові інформаційного забезпечення та скла-
дові навчально-методичного забезпечення, які розробля-
ються безпосередньо у ВНЗ, на кафедрах. Як свідчить до-
свід, результат навчального процесу напряму залежить 
саме від цього навчально-методичного забезпечення, пері-
одичності його удосконалення з урахуванням досягнень 
сучасної медичної науки та розробкою нових медичних 
технологій. 

Рівень підготовки фахівців-медиків до того ж зале-
жить від формування певного рівня практичних навичок 
та вмінь, сучасних методичних підходів. З метою розвитку 
та підвищення засвоєння таких вмінь доцільно створюва-
ти наскрізні програми підготовки студентів медичних фа-
культетів та лікарів-інтернів, в яких буде врахований як 
рівень засвоєння теоретичного матеріалу, так і рівень 
сформованості певних практичних навичок протягом 
усього процесу навчання. 

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» 
(2014) в освітній галузі проводяться значні зміни щодо 
підготовки виключно магістрів, що в свою чергу передба-
чає всебічне залучення бакалаврів і магістрів до наукових 
досліджень, які повинні проводитись на базі університетів 
[3]. Активізація навчально-пізнавальної діяльності сту-
дентів полягає в цілеспрямованій роботі викладача з ме-
тою розробки та застосування певного змісту, форм, мето-
дів, прийомів і засобів навчання. Проведення лекцій, прак-
тичних занять, семінарів потребують індивідуального під-
ходу, з урахуванням рівню підготовки студентів, застосу-
вання ними належних базових знань, навичок, а також 
підготовку до конкретного практичного, семінарського 
заняття й лекції. Велике значення у засвоєнні матеріалу з 
дисципліни має інтерес студентів, усвідомлення важли-
вості певної дисципліни, практичної значимості окремих 
галузей знання, можливості подальшого самостійного по-
глибленого вивчення окремих тем і питань, із застосуван-

ням сучасних можливостей користування матеріалами на 
електронних носіях та Інтернет-ресурсів [4]. 

Окремо необхідно наголосити на ролі та значущості у 
засвоєнні матеріалу та формуванні наукового інтересу сту-
дентів особистості викладача, його фаховості, майстерності 
викладання та прищеплення інтересу до досліджуваного 
матеріалу. Тому слід окремо приділяти увагу можливостям 
професійного удосконалення такого викладача, надбання 
ним навичок застосування сучасних методів як наукового 
дослідження, так і навичок викладання матеріалу за допо-
могою певних передових технологій навчання [5].

Висновки. Забезпечення студентів і викладачів сучас-
ними інноваційними й інформаційними технологіями з 
метою підвищення їх інтелектуального, науково-освітньо-
го рівня, а також створення наскрізних програм підготов-
ки студентів медичних факультетів та лікарів-інтернів із 
застосуванням системного підходу у вивченні не тільки 
окремих дисциплін, а й міждисциплінарних зв’язків, які 
сприятимуть комплексному засвоєнню знань студентами, 
дозволить підвищити рівень професійної підготовки май-
бутніх лікарів.
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ВИКЛАДАННЯ ПЕДІАТРІЇ В СУЧАСНИХ УМОВАХ З ВИКОРИСТАННЯМ ІННОВАЦІЙНИХ 
МЕТОДИК НА КАФЕДРІ ПЕДІАТРІЇ № 1 ТА НЕОНАТОЛОГІЇ

Гончарь М. О., Сенаторова Г. С., Омельченко О. В., Черненко Л. М.,  Дриль І. С. 
Харківський  національний медичний  університет

«Мы лишаем детей будущего, если продолжаем  
учить сегодня так, как учили этому вчера»

Дж. Дьюи 

Вступ. Здоров’я дітей – показник загального здоров’я 
населення. Основним завданням педіатрії є збереження 
стану здоров'я дитини, що дозволяє йому максимально по-
вно реалізувати свій вроджений потенціал життя [1].

Сучасна педіатрія підрозділяється на клінічну, профі-
лактичну, екологічну, соціальну, наукову. Наукова педіа-
трія займається складанням професійних парадигм, якими 
керується педіатр у своїй практичній роботі.

Світові процеси глобалізації та інтеграції, професійна 
мобільність, необхідність адаптації до постійних змін су-
часного світу і особистісної самореалізації людини потре-
бують вдосконалення викладання фахових дисциплін. 

Основна частина. Сучасна парадигма вищої медичної 
освіти та формування інноваційного мислення у студентів є 
реальною основою викладання педіатрії як профільної дис-
ципліни. В умовах, коли значно зростають вимоги до про-
фесійної підготовки медичних фахівців, професорська-ви-
кладацька спільнота вищих медичних закладів в змозі за-
безпечити високу якість викладання навчального матеріалу 
з використанням як традиційних, так і сучасних методів 
навчання. Висока якість викладання забезпечується поєд-
нанням фундаментальної та практичної підготовки, науко-
вого та інноваційного процесів,  одночасного виховання 
молоді та впровадження нових методів навчання [2]. 
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На теперішній час виділяють два основних способи 
навчання: традиційний (репродуктивний) та сучасний 
(роз виваючий, творчий та продуктивний). Складовими  
заняття є навчальна (формування знань, розумінь та нави-
чок), виховна (формування поглядів, переконань, якостей 
особистості), розвиваюча  (розвиток інтересів, мислення 
та ін.) та методична (удосконалення навчального процесу 
та  підвищення рівня педагогічної майстерності) компо-
нента. Для забезпечення відповідного процесу викладан-
ня предмету в сучасних умовах викладач має  бути досвід-
ченим, висококваліфікованим та відповідати стандартам 
вищої школи. Ціла низка компетенцій має бути притаман-
ною викладачеві як керівнику та куратору роботи учнів. 
Педагог – організатор різних видів діяльності студентів, 
консультант та мотиватор, менеджер та фахівець – це не-
повний перелік якостей викладача, який під час оцінюван-
ня діяльності обов'язково враховує інтереси студента [3].

У зв’язку з інтеграцією педагогічного процесу та ви-
ходом на новий міжнародний рівень освіти в університеті 
використовується  новітня  освітня  підготовка спеціаліс-
та-медика. Викладачі проводять заняття з урахуванням 
Європейських та Міжнародних  стандартів  діагностики 
хвороб та лікування пацієнтів  з різною соматичною пато-
логією. Спираючись на дані всесвітніх інформаційних баз 
(www.amee.org, www.iamse.org, www.medicalscienceedu ca-
tor.org), вважаючи пріоритетними використання активних 
методик навчання, на кафедрі педіатрії №1 та неонатології   
з метою поєднання традиційного та сучасного способів 
навчання,  поряд з курацією пацієнта та написання історій 
хвороби,  сучасних епікризів,  застосовуються  активні 
фор ми навчання з використанням симуляційних методик.  
Це поєднання ділових ігор, «кейс-методів», використання 
функціональних муляжів, вирішення  ситуаційних та тес-
тових завдань (з бази «КРОК-2. Загальна лікарська підго-
товка»),  моделювання  клінічного випадку з  подальшим 
дискутуванням в групі. 

Студенти активно залучаються до проведення клініч-
них та патологоанатомічних конференцій, під час яких ма-
ють змогу проаналізувати складні приклади захворювання 
у дітей з покроковим розбором  етапності медичного спо-
стереження, повноцінного обстеження та адекватності при-
значеної терапії,  аналізом та розбором можливих помилок. 

Ділові ігри допомагають студентам відпрацьовувати у 
вигляді гри  реальну професійну ситуацію і через неї отри-
мувати досвід, вчитися знаходити вірні варіанти рішень. 
Це дозволяє майбутньому фахівцю уникнути помилок в 
подальшому. 

Метод  «кейсів» (ситуаційних завдань) дозволяє фор-
мувати гнучке мислення, розвивати аналітичні здібності і 
набувати клінічний досвід, вчить спілкуванню, необхідно-
му для оптимальної роботи в команді [4]. 

Протягом 10 років на кафедрі під час практичних за-
нять використовуються функціональні муляжі (манекен 
для реанімації та догляду за травмами 5-річної дитини,  
рука для відпрацювання внутрішньовенних ін’єкцій, нога 
для внутрішньокісткових ін’єкцій і відповідну артеріаль-
ну/венозну імітацію, повнорозмірний педіатрічний мане-
кен дитини 5 років, тренажер руки для вимірювання арте-
ріального тиску та пульсу,  манекен для огляду новонаро-
дженого, манекен для реанімації новонародженого) з ме-
тою підвищення якості оволодіння студентами-медиками  
практичних навичок, у тому числі – діагностики та ліку-
вання невідкладних станів. 

Одним із видів представлення інформації викладачем 
є застосування  мікрофільмів-презентацій про власні спо-
стереження за пацієнтами з рідким нетиповим перебігом 
захворювання.  

В умовах інтерактивного навчання сучасний педагог 
виступає в ролі організатора процесу навчання, творця 
умов для прояву ініціативи учнів. Студенти вчаться толе-
рантно спілкуватися між собою і з викладачем, критично 
мислити, приймати рішення. Результатом такої діяльності 
є вирішення проблеми, знаходження шляхів подолання 
критичної ситуації [5]. Головним методом реалізації такої 
діяльності є спілкування, тобто не просто обміном думка-
ми та знаннями в навчальному процесі, але й формування 
вміння, використовувати теоретичні знання у конкретній 
ситуації, комбінувати знання з різних галузей, зважати на 
думку іншої людини, колективно працювати над вирішен-
ням проблеми, брати на себе відповідальність за прийняте 
рішення, вгамовувати власні амбіції заради спільної спра-
ви [6, 7].

На кафедрі педіатрії №1 та неонатології ХНМУ орга-
нізовано комп'ютерний клас, в якому всі студенти можуть 
в будь-який час пройти тренувальне тестування і в спеці-
ально відведений день пройти фінальний модульний тес-
товий контроль КРОК-2, що є обов’язковим складовою 
складання диференційованого заліку. 

Треба віддати належне роботі студентського науково-
го гуртку, що надає можливість займатися не тільки науко-
вою роботою, а також, під керівництвом досвідчених ви-
кладачів, щоденно удосконалювати свої знання та прак-
тичні навички.  Результатом плідної роботи студентського 
гуртка традиційним є проведення щорічної науково-прак-
тичної студентської конференції, де заслуховуються кращі 
наукові студентські роботи. 

Маємо позитивний досвід використання опитуваль-
ника для отримання зворотного зв'язку від студентів що до 
якості організації навчального процесу та викладання 
профільної дисципліни; розширення інформаційного ре-
сурсу з використанням сайтів медичної бібліотеки універ-
ситету, репозиторіуму, де розміщено лекційний матеріал, 
відеофільми, методичні вказівки для студентів. 

Висновок. Таким чином, викладання  клінічної дис-
ципліни «Педіатрія» в сучасних умовах з використанням 
інноваційних методик надає процесу самовдосконалення 
та закріплення практичних навичок,  новий рівень робить 
заняття цікавими та динамічними. Плодотворне навчання 
є можливим лише за умови взаєморозуміння, взаємодопо-
моги, змагання, ігри, поваги до кожного студента. На су-
часному етапі, медична освіта є безперервним процесом, 
орієнтованим на реалізацію всесвітньої доктрини «освіти 
протягом усього професійного життя». 
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СТВОРЕННЯ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ НОВОГО ПОКОЛІННЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ ВНУТРІШНЬОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Гордійчук С. В.
КВНЗ «Житомирський медичний інститут» Житомирської обласної ради

Вступ. Європейські стандарти і рекомендації щодо 
внутрішнього забезпечення якості у вищих навчальних за-
кладах визначають спільні орієнтири діяльності усіх за-
кладів вищої освіти у межах єдиного Європейського про-
стору вищої освіти. Одним із ключових стандартів забез-
печення якості на інституційному рівні є «Затвердження, 
моніторинг та періодичний перегляд навчальних програм 
і дипломів». Даний стандарт визначає, що навчальні за-
клади повинні мати офіційний механізм затвердження, пе-
ріодичного перегляду та моніторингу своїх навчальних 
програм і дипломів. Для реалізації даного стандарту було 
рекомендовано розробити і опублікувати очікувані на-
вчальні результати; особливу увагу приділити логічності 
формування переліку дисциплін та їхньої організації і 
змісту; врахувати особливості різних форм навчання, ти-
пів  навчальних закладів та наявність навчальних ресур-
сів; необхідність процедури затвердження програм орга-
ном, який не здійснює викладання за цією програмою; 
моніторинг успішності та досягнень студентів; регуляр-
ний періодичний перегляд програм за участі студентів та 
працедавців [1].

Основна частина. З метою відповідності акредита-
ційним та ліцензійним вимогам провадження освітніх по-
слуг у сфері вищої освіти, а також Європейським стандар-
там і рекомендаціям щодо внутрішнього забезпечення 
якості у вищих навчальних закладах робочою групою 
КВНЗ «Житомирський медичний інститут» ЖОР було 
створено освітньо-професійні програми зі спеціальності 
223 «Медсестринство» для першого (бакалаврського) та 
другого (магістерського) рівнів вищої освіти. Освітня про-
грама визначає опис предметної області (об’єкт вивчення 
та діяльність, цілі навчання, обсяг кредитів ЄКТС, методи 
та технології навчання, інструменти, обладнання); перелік 
компетентностей (інтегральну, загальні, спеціальні); фор-
ми атестації; вимоги до системи внутрішнього забезпе-
чення якості. Особливе значення мають чітко сформовані 
результати навчання (проведення медсестринських 
суб’єктивних та об’єктивних обстежень; визначення мед-
сестринського діагнозу; планування медсестринських 
втручань; здійснення контролю за роботою молодшого ме-
дичного персоналу; медсестринське адміністрування, за-
безпечення здорового мікроклімату в колективі; виконан-
ня медичних маніпуляцій та найпростіших методів фізіо-
терапії тощо) та їх взаємозв’язок з компетентностями.

На сьогодні, у зв’язку з не функціонуванням Націо-
нального агентства із забезпечення якості освіти, акреди-
тація освітніх програм здійснюється Міністерством освіти 
і науки України у випадку бажання навчального закладу 
пройти процедуру акредитації та бути спроможнім вида-
вати випускникам закладу вищої освіти дипломи держав-
ного зразку. При формуванні акредитаційної справи необ-
хідно: подати заяву про проведення акредитації; надати 
відомості про право здійснення освітньої діяльності; копії 
установчих та реєстраційних документів та підготувати 
звіт-самоаналіз за результатами освітньої діяльності від-
повідно до навчального плану, що включає: загальну ха-
рактеристику вищого навчального закладу; формування та 
динаміку змін контингенту студентів; інформацію про ор-
ганізаційне та навчально-методичне забезпечення освіт-
нього процесу; якісний склад науково-педагогічних пра-
цівників, що забезпечують освітній процес з даної освіт-
ньо-професійної програми; якісний склад, наукову діяль-
ність випускової кафедри; інформацію про матеріально-
технічне забезпечення (загальні площі приміщень на-
вчального закладу та документи, що засвідчують право 
власності користування основними засобами для здій-
снення освітнього процесу; обладнання, устаткування та 
програмне забезпечення лабораторій та комп’ютерних 
класів); опис внутрішньої системи забезпечення якості; 
зведені відомості про дотримання ліцензійних умов у сфе-
рі вищої освіти.    

Висновок. Створення освітніх програм нового поко-
ління, їх постійний моніторинг та перегляд надає можли-
вість закладам вищої освіти сформувати систему освітніх 
компонентів на відповідному рівні вищої освіти та підви-
щити рівень якості надання освітніх послуг шляхом фор-
мування у випускників професійних компетентностей 
(знань, розумінь, умінь, цінностей, інших особистих якос-
тей), що здатна продемонструвати особа по завершенню 
навчання. 

Література
1. Розроблення освітніх програм. Методичні реко мен-

да ції / В. М. Захарченко, В. І. Луговий, Ю. М. Рашкевич, 
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«Пріо ритети», 2014. – 120 с. 
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 ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДОЛОГІЇ ВИКЛАДАННЯ ЕТИКИ ТА ДЕОНТОЛОГІЇ У ФАРМАЦІЇ

Гоцуля А. С. 
Запорізький державний медичний університет

Вступ. Сучасний освітній процес спрямовано на ви-
рішення практичних задач та ґрунтується на постійній 
взаємодії викладача та студента. Такі задачі вирішуються 
з використанням різноманітних форм, методів та засобів 
організації практичного заняття [1, 2, 3].

Метою дослідження стало визначення пріоритетних 
методологічних підходів в процесі викладання дисциплі-
ни «Етика та деонтологія у фармації», яке дозволить пере-
нести просте знайомство з загальними поняттями у пло-
щину практичного вирішення певних задач та дозволить у 
підсумку надати рис динамічності, актуальності та прак-
тичної значимості учбовому заняттю. 

Були використані діалогічна, феноменологічна, інтер-
претаційна моделі з використанням ігрових методик та 
індивідуальних творчих проектів.

Основна частина. Специфіка дисципліни дозволила 
оптимально використати сучасні моделі викладання в про-
цесі проведення заняття. Жодну із запропонованих моде-
лей не було в повній мірі реалізовано. Наприклад, феноме-
нологічна модель не дозволила перевести теоретичне ви-

вчення матеріалу у форму живої дискусії. Інтерпретаційна 
модель отримала найбільший відгук студентів так як до-
зволяє перенести вирішення певної ситуаційної задачі у 
сферу чітко побудованої дослідницької роботи.

Висновок. Гармонічне поєднання основних форм та 
методів організації процесу викладання «Етики та деонто-
логії у фармації» при певній їх автономності дозволяє 
ефективно доповнити процес формування майбутнього 
спеціаліста фармацевтичної галузі.
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НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДГОТОВКИ   
ФАХІВЦІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ» 

Гришанін Г. Г., Дюдіна І. Л., Томілін В. Г., Перешивайлова І. О.
Харківський національний медичний університет

Вступ. Загальновідомо, що кожен відокремлений ВНЗ, 
керуючись Законом України «Про вищу освіту», який набув 
чинності 6 вересня 2014 року, та рекомендаціями Міністер-
ства освіти і науки, та Положенням про організацію освіт-
нього процесу в кожному вищі, регламентує проведення 
навчально-методичного та організаційного забезпечення 
підготовки спеціалістів, бо це є найумотивованою умовою 
стабільної ефективності навчального процесу.

Одним із головних завдань вищих навчальних закла-
дів є підготовка фахівців, яких мають визнавати не тільки 
у своїй країні, але й у більшості країн світу. Подібна моти-
вація цього питання зумовлює якісно нові вимоги до під-
готовки фахівців, а їхнє втілення - дотримання сучасного 
навчально-методичного забезпечення процесу навчання у 
ВНЗ [1].

Основна частина. У медичних вищих навчальних за-
кладах відчувається високий рівень відповідальності осві-
тян, яку вони демонструють під час процесу підготовки 
майбутніх фахівців, на плечі яких у подальшому ляже 
інша турбота: довести всім, що отримання спеціальності 
не було даремною втратою часу, що знання та вміння, на-
буті студентом під час навчання, принесуть користь у май-
бутньому всім українцям. Особливо це стосується ортопе-
дичного сектора стоматологічного напрямку, який має 
дуже великий обсяг маніпуляційних вимог.

За сучасних умов навчання студентів за спеціальністю 
«Ортопедична стоматологія» має певні проблеми, що 
пов’язані з навчанням на контрактних засадах. Втрачаєть-
ся мотивація фахового оволодіння спеціальністю. Осно-
вним мотивом навчання на таких засадах є отримання 

оцінки «задовільно», на отримання більш високої оцінки в 
більшості студентів немає бажання, а оволодіння  фахом 
виходить навіть не на другий план. На психологічному 
плані виникає своєрідна «черга студентів» на отримання 
дипломів за спеціальністю лікар-стоматолог. Слід додати 
до цього їхнє «тремтіння» під час проведення іспитів 
«КРОК-1/2», який в останній час набув статусу найголо-
внішого іспиту серед студентів, бо вони вважають його 
останнім Рубіконом для отримання бажаної професії. 
Може воно так і є, але на тлі цього іспиту вони зневажають 
іншу складову державних іспитів – практично-орієнтова-
ну частину, яка виявляє здатність до виконання практич-
них навичок за спеціальністю.  

 Для подолання такої ситуації треба, по-перше, на мо-
лодші курси набирати більше студентів для того, щоб у 
ході навчання виникала природна конкуренція з подаль-
шою можливістю здійснювати природну селекцію серед 
студентів, виявляючи неспроможних оволодіти фаховими 
знаннями. По-друге, не можна звинувачувати викладачів у 
неспроможності надавати фахові знання тим студентам, 
які ігнорують навчальний процес. Для цього треба підви-
щити рівень мотивації студента для отримання необхід-
них знань та навичок, що будуть для нього необхідними в 
подальшій роботі. У вирішенні цієї проблеми важливу 
роль відіграє самостійна робота студентів, значення якої 
останнім часом збільшується. Ця робота забезпечується 
самостійним оволодінням навчального матеріалу за допо-
могою таких об’єктів, як вивчення рентгенограми, аналіз 
даних лабораторних досліджень, ознайомлення із принци-
пами роботи приладів, вирішення ситуаційних та тесто-
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вих завдань, відпрацювання навичок на тренажерах, моде-
лях, фантомах, різного роду стимуляторів, вивчення схем, 
алгоритмів, малюнків та таблиці тощо. Для підвищення 
ефективності самостійної роботи студентів велику роль 
відіграє управління виконанням даною роботою з боку ви-
кладача, який повинен проводити оцінку якості самостій-
ної роботи, й вносити корективи в цю роботу. Водночас, 
студент має відчувати себе рівноправним суб’єктом на-
вчального процесу, прагнути стати кваліфікованим фахів-
цем, гідним працювати на батьківщині. Цій мотивації по-
винна сприяти систематична спільна навчально-дослід-
ницька діяльність викладача та студента. Додати до цього 
слід ще оцінювання навчальних досягнень студентів під 
час виконання традиційної навчальної програми у вигляді 
державних іспитів, згідно з положенням про оцінювання 
якості підготовки фахівців у медичних ВНЗ, а також під-
готовку аспірантів та докторантів, що починається з ак-
тивного пошуку в джерелах студентських наукових това-
риств [2–4].

Роботи дуже багато, бо це не лише освітньо-кваліфі-
каційно-професійна програма з навчальними планами, 
програма навчальних дисциплін із робочим навчальним 
планом та програмою як навчальних дисциплін, ще й про-
грама практик. На цьому етапі необхідна наявність доку-
ментації насамперед методичного характеру: вказівки до 
практичних занять, для самостійної роботи студентів 
тощо. 

Важливим є врахування реалій сьогодення, коли май-
же кожний студент, чи не з дитинства, користується різно-
манітними гаджетами. За наявності цих умов виникає за-
гроза не тільки для оперативної, а також для довготрива-
лої кіркової пам’яті. Виникає реальна загроза – зниження 
компонента вербального спілкування з навколишнім сві-
том. Особливо це проявляється під час спілкування сту-
дентів із викладачами під час заліків та іспитів. Переваж-
на більшість студентів після того, як сфотографувала або 
скопіювала вихідні дефініції, потрібні для розуміння ме-
ханізмів дії тих, чи інших протезів під час лікування паці-
єнтів із різноманітними патологіями зубо-щелепної систе-
ми, не запам’ятовують отриману інформацію. Якщо вер-
бальні  значення вихідних дефініцій не засвоєні, надалі 
більшість навчального матеріалу стає незрозумілою 
«абракадаброю». Зважаючи на вищезазначене, виклада-
чам для досягнення більш високого рівня знань за спеці-

альністю, треба приділяти більше уваги для вербального 
спілкування із залученням наочного демонстрування ви-
хідних визначень. 

Висновки. Під час оволодіння фаховими знаннями, 
особливо значення основних дефініцій студентам слід реко-
мендувати не тільки використовувати гаджети для вивчен-
ня матеріалу, який викладено на теренах Інтернету, але й 
промовляти з наголосом навчальний матеріал, фіксувати 
основні тези навчального матеріалу в зошит з відповідної 
дисципліни, а на практичних заняттях отримані самостійно 
знання закріпити за допомогою викладача з пояснюванням 
незрозумілих питань за темою та відпрацюванням мануаль-
них навичок на фантомах. Використання багатоланкової 
системи спадкоємності знань, отриманих упродовж усього 
періоду навчання, має відповідати давньому латинському 
вислову: «Repetitio est mater studiorum!»
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УДК 378.1
РОЛЬ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ ВИПУСКНИКІВ 

МЕДИЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ

Грубнік В. В., Кошель Ю. М., Міщенко В. В., Парфентьєв Р. С., Нікітенко Р. П.
Одеський національний медичний університет

Вступ. Пріоритетний напрямок у підготовці кваліфі-
кованих лікарів поряд з теоретичними знаннями є набуття 
практичних навичок; опанування їх сприяє своєчасному 
та грамотному наданню невідкладної та планової хірур-
гічної допомоги в умовах практичної діяльності лікарями 
різних спеціальностей [1,4]. Разом з тим практика переко-
нує, що випускники медичних вищих учбових закладів не 
завжди досконало знають, а також неправильно викону-
ють обстеження хворих, допускають помилки при наданні 

невідкладної хірургічної допомоги хворим та постражда-
лим. Особливо актуальним це питання постає у зв'язку з 
воєнними діями на сході України.

Основна частина. На кафедрі хірургії № 1 з післяди-
пломною підготовкою Одеського національного медично-
го університету у 2017-2018 учбовому році навчаються 
788 студентів VI курсу медичного факультету, з них ві-
тчизняних 576 та 212 студентів міжнародного факультету 
(133 англомовних та 79 російськомовних). Поряд з ви-
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вченням теоретичних питань, що входять до тем практич-
них занять, рішенням ситуаційних завдань, завдань тесто-
вого контролю «Крок-2» кафедра дуже багато уділяє уваги 
питанням освоєння практичних навичок [3, 4]. Під час 
першого заняття студентів інформують, що поряд з засво-
єнням теоретичних питань вони повинні опанувати сліду-
ючі практичні навички: [5]

1. Курація хворого
2. Складання плану обстеження хворого
3. Обгрунтування та формування діагнозу
4. Визначення групи крові
5. Тимчасову зупинку кровотечі
6. Транспортну імобілізацію
7. Первинну хірургічну обробку рани
8. Катетерізацію сечового міхура
9. Пункцію сечового міхура
10. Пальцьове обстеження прямої кишки
11. Проведення штучної вентиляції «рот-в-рот»
12. Непрямий масаж серця на манекені
13. Розтин та дренування абсцесів
14. Плевральну пункцію
15. Дренування черевної порожнини
16. Блокаду міжреберних нервів
17. Техніку трахеотомії та конікотомії
Під час проведення циклу кожний студент отримував 

для курації хворого у гастрохірургічному відділенні, відді-
ленні загальної хірургії, судинному та торакальному відді-
леннях. Курація виконувалась під наглядом викладача; піс-
ля курації студент доповідав хворого, обгрунтовував та 
формулював попередній діагноз; рекомендував та обґрун-
товував необхідність додаткових методів інструментально-
го та лабораторного дослідження. Викладач вказував на по-
милки студентів під час проведення курації, виставляв 
оцінку за курацію. Середня оцінка з поточних занять у кінці 
цикла враховувалась при визначенні екзаменаційної  оцінки.

Під час практичного заняття студенти приймали участь 
у дослідженні та лікуванні хворих. Так, в гастрохірургічно-
му відділенні вони спостерігали за виконанням фіброга-
строскопічних досліджень, проведенні ендоскопічної папи-
лотомії, стентуванні жовчних шляхів при механічних жов-
тяницях, ультразвукових досліджень при вогнищевій пато-
логії печінки, холедохолітіазі, злоякісних пухлинах жовчо-
вивідних шляхів та підшлункової залози. Спостереження 
виконувалось з використанням лектоскопу або з виведен-
ням зображення на монітор. В умовах торакального відді-
лення студенти були присутніми при виконанні фібро- 
бронхоскопії, плевральної пункції, відеоторакоскопічних 
оперативних втручаннях. На практичних заняттях з судин-
ної тематики студенти самостійно виконували проби Троя-
нова-Тренделенбурга, Гаккенбруха, маршову пробу; спо-
стерігали за проведенням діагностичних та лікувальних 
маніпуляцій у відділенні радіоінвазивної хірургії. 

У класній кімнаті обговорювались результати прове-
дених досліджень, що сприяло свідомому засвоєнню 
отриманих практичних навичок. Під час обговорення 
контрольних питань студенти інтерпретували рентген 
знімки з теми практичного заняття. На початку циклу сту-
дентам обов'язково демонструвався відеофільм, присвяче-
ний методиці обстеження хворого. 

На кафедрі створений клас практичних навичок, де 
студенти під контролем викладача самостійно опановують 
практичні навички, що входять в екзаменаційну програ-
му – визначення групи крові та тимчасову зупинку крово-

течі, транспортну імобілізацію, первинну хірургічну об-
робку рани, пальцьове дослідження прямої кишки, катете-
ризацію сечового міхура. За результатами цієї роботи кож-
ний студент отримує оцінку, яка входить як складова до 
екзаменаційної оцінки у кінці циклу.

На підставі робочої програми з хірургічних хвороб на 
кафедрі хірургії № 1 Одеського національного медичного 
університету був впроваджений алгоритм організації та 
оцінювання індивідуальної самостійної роботи студентів 
VI курсу згідно з яким виділено 119 годин самостійної ро-
боти із загальних 259 (46 %). Для підготовки до практич-
них занять призначено 60 % цього часу (71 година), а 
40 % – 48 годин ми використовували таким чином, щоб 
студент самостійно засвоїв питання учбової програми, що 
не були введені до тем практичних занять [2, 4]; додаткове 
вивчення практичних навичок виконувалось за рахунок 
цих 48 годин. Студенти користувались матеріалами, роз-
міщеними на сайті кафедри, відвідували кімнату практич-
них навичок та бібліотеку кафедри у позаучбовий час у дні 
консультацій, які проводились двічі на тиждень – у вівто-
рок та суботу, а за місяць до іспиту – кожного дня. Засво-
єння матеріалів індивідуальної самостійної роботи сту-
дентів контролювалось під час практичних занять. Крім 
цього кафедра має доступ до наукових матеріалів Евро-
пейської Асоціації ендоскопічних хірургів, що також ви-
користовується у процесі навчання випускників медично-
го університету. Також на кафедрі є телевізійний зв'язок з 
операційною, завдяки чому під час занять студенти мають 
можливість стежити за виконанням операцій та спілкува-
тись з доцентом чи професором, що виконує оперативне 
втручання в режимі «on line».

Також для освоєння практичних навичок на кафедрі ви-
користовується процес відробки пропущених практичних 
занять. При цикловій формі навчання студент знаходиться 
на кафедрі 6 академічних годин. У разі пропуску занять він 
повинен відробити ці часи. Перед тим, як відробити теоре-
тичну частину заняття – 2 години – студент повинен чергу-
вати у клініці на протязі 4 годин. Під наглядом хірурга він 
працює у прийомному відділенні (обстежує хворих, пише 
історії хвороби, проводить первинну хірургічну обробку, 
приймає участь в ургентних операціях). Після відробки 
практичної частини заняття студент отримує довідку від 
чергового хірурга і тільки після цього він приходить на від-
робку практичного заняття. При такій формі відробки отри-
мана інформація та практичні навички засвоюються швид-
ше та виживають більш тривалий час.

В Одеському національному медичному університеті 
вперше в Україні у 2017 році створена кафедра симуляцій-
ної медицини. На протязі тижневого циклу випускники 
опановують на цій кафедрі практичні навички.

Співробітники кафедри хірургії № 1 створили та над-
рукували посібник «Практические навыки по хирургии для 
студентов высших медицинских учебных заведений» яким 
студенти користуються в процесі підготовки до практичних 
занять. На кафедрі також створена і активно використову-
ється методична розробка «Практичні навички для іспиту з 
хірургічних хвороб для студентів VI курсу»

Висновки. Вибудована на кафедрі хірургії № 1 Одесь-
кого національного медичного університету система осво-
єння практичних навичок – курація хворих, участь в об-
стеженні пацієнтів в кабінеті ендоскопічних досліджень, 
обговорення отриманих результатів з виставленням попе-
реднього діагнозу, самостійна робота студентів з викорис-
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танням матеріалів сайту та бібліотеки кафедри, спостере-
ження за ходом оперативних втручань в клініці у режимі 
“on line”, робота з освоєння практичних навичок у класі 
практичних навичок та на кафедрі симуляційної медици-
ни, чергування у клініці під час відробок практичних за-
нять, включення практичних навичок в екзаменаційну 
програму дозволило значно посилити якість засвоєння 
практичних навичок студентами VI курсу.
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Сучасні інформаційні технології посідають вагоме 
місце в методичній системі сучасної педагогіки. Вони є 
одним із основних засобів формування інформаційної 
компетенції майбутніх фахівців, яка у сучасному світі вва-
жається важливою складовою професійної компетентнос-
ті. Така позиція інформаційних серед інших складових 
педагогічного процесу формування майбутніх фахівців 
медиків зумовлена потребою суспільства в інформаційній 
обізнаності, вмінні користуватися новітніми комп’ютер-
ними програмами, здатності обробляти та аналізувати ве-
ликі обсяги інформації, що дуже швидко оновлюється, 
здійснювати оперативне спілкування у віртуальному се-
редовищі тощо. Визначені вміння і навички формуються 
завдяки застосуванню інформаційних технологій у на-
вчальному середовищі студентів-іноземців.

Впровадження у медичну освіту студентів-іноземців 
сучасних технологій на кафедрі клінічної фармакології і 
фармакотерапії здійснюється за допомогою on-line тесту-
вання, використання інформаційних інтернет-платформ, 
проведення on-line консультацій викладачами в режимі 
реального часу, що підвищує якість освітнього процесу, 
обумовлює покращення засвоєння знань, підвищує ефек-
тивність самостійної позааудиторної роботи, дає можли-
вість персоніфікованого підходу до навчання кожного сту-
дента. Також використання новітніх технологій в педаго-
гічному процесі кафедри забезпечує необмежений доступ 
до наукових, навчально-методичних матеріалів адаптова-
них до студентів-іноземців у будь-який час, що мінімізує 
затрати часу як викладача, так і студента на пошук необ-
хідної інформації. «Хмарні» сервіси дають змогу виклада-
чам і студентам взаємодіяти в режимі реального часу. Вод-
ночас, використання цих ресурсів вимагає і дає можли-

вість викладачам кафедри постійно підвищувати рівень 
кваліфікації не тільки з дисципліни, але й з комп’ютерних 
та інформаційних технологій, вдосконалення володіння 
іноземними мовами.

Отже, модернізовані зміст, форма, матеріали і методи 
проведення заняття адаптовані до сучасних тенденцій роз-
витку інформаційних технологій у викладанні студентам-
іноземцям забезпечують індивідуальний підхід до вивчен-
ня дисциплін, широкий доступ до інформації, а також 
сприяють подальшому самостійному навчанню студента.
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Вступ. Станом на кінець березня 2018 року статус 
учасника бойових дій отримали 329 488 осіб [1]. У біль-
шій мірі медичний супровід демобілізованих осіб, що бра-
ли участь у бойових діях, а також, зрідка, діючих військо-
вослужбовців, покладено на цивільних лікарів, які, у біль-
шості випадках, не мають ані практичного, ані теоретич-
ного досвіду праці із бойовою травмою. У зв’язку з зазна-
ченим, повстає питання адаптації програм вищих медич-
них навчальних закладів України до навчання майбутніх 
лікарів у відповідності до запитів сучасного українського 
суспільства [2]. 

Мета дослідження: розглянути напрямок адаптації уч-
бових програм та особливості навчання студентів вищих 
медичних навчальних закладів України у контексті підви-
щеної потреби у лікуванні та реабілітації осіб із бойовою 
травмою.

Основна частина. Матеріали та методи дослідження. 
Контент-аналіз за темою дослідження, логічний та аналі-
тичний методи.

Результати дослідження. Проведене дослідження 
дозволило встановити, що сьогоденні навчальні програми 
цивільних вищих медичних навчальних закладів з дисци-
плін «психіатрія» та «медична психологія» не адаптовані 
до підвищеної потреби у навчанні медичних фахівців діа-
гностиці та лікуванню бойової травми та медико-психоло-
гічним аспектам поводження із учасниками бойових дій. 
Зазначені навчальні програми повинні бути адаптовані 
щодо потреб сучасного українського суспільства і включа-
ти наступні напрямки:

– збільшення годин теоретичного викладання матеріа-
лів з діагностики, патогенезу та лікування психічних роз-
ладів і станів психологічної дезадаптації, пов’язаних із 
участю у бойових діях та практичного їх засвоєння для 
лікарів всіх спеціальностей; 

– адаптування матеріалів з діагностики, патогенезу та 
лікування бойової психічної травми та її відстрочених на-
слідків у відповідності до новітніх світових уявлень;

– включення даних щодо специфічних для бойових 
дій в Україні (які характеризуються неконвенціональним, 
гібридним характером та превалюючою часткою «інфор-
маційної війни») психічних розладів та станів психологіч-

ної дезадаптації, асоційованих із участю у бойових діях, 
таких як синдром відстроченого післябойового відреагу-
вання / напруження, соціально-дезадаптаційний післябо-
йовий синдром тощо;

– включення матеріалів щодо диференційної діагнос-
тики патологічних та адаптаційних станів у осіб, що брали 
участь у бойових діях; наприклад, феномену «уникнення» 
у рамках флешбеку та аналогічного феномену як не пато-
логічного редукційного залишку рефлекторно-звичної по-
ведінки.

– включення матеріалу щодо особливостей обстежен-
ня, вербальних та невербальних модусів поведінки медич-
ного персоналу щодо осіб, які брали участь у бойових 
діях.

Особливості учбового процесу за дисциплінами, що 
розглядаються, у контексті діагностики та лікування пси-
хічних розладів та станів психологічної дезадаптації, асо-
ційованих із бойовими діями, мають характеризуватися 
збільшенням частки практичного компоненту у вигляді 
майстер-класів з опрацювання теоретичного матеріалу.

Висновки. Існує наявна потреба у адаптації навчаль-
них програм з дисциплін «психіатрія» та «медична психо-
логія» у контексті діагностики, лікування та реабілітації 
осіб із бойовою травмою та медико-психологічних аспек-
тах поводження із учасниками бойових дій. Запропонова-
но напрямки адаптації програм та особливості проведення 
учбового процесу з дисциплін «психіатрія» та «медична 
психологія».
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Вступ. Оскільки «лікар – це лінгвоактивна професія» 
(Н.Формановська), важливу роль в опануванні іноземни-
ми студентами української мови відіграють мовноетикетні 
засоби – одиниці мови, за допомогою яких забезпечується 
вираження прийнятих і приписаних суспільством націо-
нально-специфічних правил спілкування в ситуаціях ввіч-
ливого контакту зі співрозмовником, як-от: звертання до 
співрозмовника, вибачення, подяка, прохання, порада, від-

мова тощо. Мовноетикетні засоби, виконуючи фатичну 
функцію (від англ. – phatic communication), стають засо-
бом встановлення і / чи підтримання контакту, визначають 
його тональність і характер взаємин між комунікантами. 
Знання таких засобів і вміле володіння ними сприяє вдало-
му спілкуванню з дотриманням правил увічливості, вихо-
ванню в іноземних студентів потреби й готовності вико-
ристовувати ці засоби у спілкуванні [1-4].
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Основна частина. Викладачі кафедри українознав-
ства та гуманітарної підготовки нашого вишу, навчаючи 
іноземних студентів українській мові як іноземній, україн-
ській мові як мові спілкування, приділяють пильну увагу 
вивченню мовленнєвого етикету і мовноетикетних оди-
ниць як системи стійких мовних формул і висловів на всіх 
етапах навчання, позаяк від рівня сформованості мовное-
тикетної компетенції залежить успіх міжкультурної кому-
нікації: знання і дотримання правил мовленнєвої поведін-
ки дозволяють домогтися найбільших успіхів у контакті зі 
співрозмовником у різних ситуаціях спілкування.

Труднощі в дотриманні норм мовленнєвої поведінки 
викликані браком знань про соціокультурні компоненти 
змісту мовних одиниць, що засвоюються у процесі спілку-
вання з носіями мови. З цією метою викладачами кафедри 
здійснено відповідний відбір і систематизацію навчального 
матеріалу – мовноетикетних одиниць – відповідно до етапу 
навчання та комунікативних інтенцій, що вивчаються, і роз-
роблено систему вправ і завдань, які сприяють вивченню 
цих одиниць і доречному використанню їх у комунікації. Ця 
робота проводиться постійно, систематично, починаючи з 
перших занять. Наприклад, вже на перших заняттях вивча-
ють, як звернутися до співрозмовника в різних ситуаціях, 
привітатися, запитати, попрощатися, вибачитися, подякува-
ти тощо. На подальших етапах вивчення предметів студен-
ти знайомляться з різними варіантами мовленнєвої пове-
дінки відповідно до ситуації спілкування, тональності, ко-
мунікативних позицій співрозмовників тощо, при цьому 
основна увага звертається на фахове спілкування «лікар – 
пацієнт». Знайомлячи студентів з комунікативним поведін-
кою в різних ситуаціях спілкування, викладачі наводять 
приклади поведінки коммунікантів з симетричними і аси-
метричними комунікативними позиціями. 

Загалом вивчення мовноетикетних одиниць здійсню-
ється постійно і систематично: у процесі виконання вправ 
і завдань з розвитку монологічного і діалогічного мовлен-
ня, репродуктивних і продуктивних видів мовленнєвої ді-
яльності, як-от: виконання притекстових і післятекстових 
вправ, читання текстів, в яких представлено багато епізо-
дів побутового і фахового спілкування; читання діалогів в 
особах, відтворення пропущених реплік діалогів, проду-
кування діалогів за поданими ключовими словами, ситуа-
ціями спілкування, участь у рольових іграх тощо. Важли-
ве значення має також аналіз комунікативних ситуацій з 
мовноетикетними помилками і виправлення цих помилок. 
На кафедрі створено банк тестових завдань на перевірку 
ступеню володіння мовноетикетними одиницями.

Висновки. Відбір мовноетикетних одиниць здійсню-
ється відповідно до етапу навчання і комунікативних по-
треб студентів. Для контролю мовленнєвої культури вико-
ристовуються контрольні завдання і тести, головно із за-
стосуванням комп’ютерних технологій. 
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На кафедрі патологічної фізіології для студентів 3 кур-
су створені умови для підготовки до здачі ліцензійного тес-
тового іспиту «Крок-1». У вільному доступі на сайті є база 
вибраних з предмету тестів за останні 10 років, на кожному 
занятті проводиться написання тестового контролю, що 
включає питання з бази даних. На практичних заняттях 
проводиться розбір запитань, які викликають найбільші 
труднощі, з аргументацією доцільності обрання саме такої 
правильної відповіді та поясненням патогенезу захворю-
вань. Крім того, на кафедрі починаючи з 2016/2017 навчаль-
ного року проводиться здача тестового контролю якості 
знань студентів – «прекрок». Це відбувається з допомогою 
автоматизованої системи контролю знань студентів «MOO-
DLE» (за рішенням кафедри). Доцільність вибору власне 
автоматизованої системи пов’язана з тим, що при кожній 
здачі та перездачі система формує індивідуальний білет 
кожному студенту з 80-ти питань, а також унеможливлює 
помилки при перевірці, результат студент отримує відразу 
(непотрібно затрат часу на саму перевірку).

Нами проведено аналіз результатів здачі прекроку з 
результатами «Крок-1» з патофізіології по нашому універ-

ситету за 2016/2017 навчальний рік. Для аналізу брали ре-
зультати першої здачі прекроку і тільки тих студентів, які 
здавали обидва види контролю (всього 479 студентів). Ви-
явилося, що середній відсоток правильних відповідей по 
прекроку склав 88,01 %, не набрали відповідної кількості 
балів 76 студентів. Серед позитивних моментів саме тако-
го виду контролю прекроку є висока мотивація студента 
(при нездачі його студент не допускається до сесії, потріб-
но додатково йти на перездачу в позааудиторний час, тес-
ти входять до переліку екзаменаційних завдань), автен-
тичність кожного білету (автоматично змінюються питан-
ня, їх порядок, порядок відповідей), автоматично фіксова-
не обмеження часу тестування, збереження всієї історії 
написання тесту з можливим подальшим її аналізом. Як 
показала практика, студенти добросовісно підійшли до 
підготовки.

При здачі «Крок-1» з дисципліни середній бал був 
75,13 %, не набрали 60,6 % 74 студенти. Коефіцієнт коре-
ляції між здачею прекроку і «Крок-1» склав 0,375. При 
проведенні аналізу результатів студентів, які не склали 
«Крок-1» виявилося, що їх середній бал по прекроку був 
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79,14 %, з них тестового контролю відразу не здало 23 сту-
денти, а за першою перездачею – 3 студентів.

Враховуючи відсоток нових тестових завдань, які 
включені до запитань «Крок-1», для кращої здачі ліцензій-
ного тестового іспиту студенти повинні приділяти більшу 
увагу повтору питань з бази «Крок-1» не тільки з тих 
предметів, які вивчалися на 1 і 2 курсах, а також з тих, які 
вивчаються на 3 курсі. Очевидно, що при здачі прекроку з 
однієї дисципліни спрацьовує у більшій мірі механізм ко-
роткочасної пам’яті, однотиповості запитань, і тому ре-
зультати здачі прекроку значно вищі, ніж «Крок-1». Групу 
ризику становлять студенти, які за двома здачами прекро-
ку не набирають відповідного відсотка балів. Для повні-
шого виявлення групи ризику студентів необхідно проана-

лізувати результати здачі прекроку з кожної дисципліни, 
яка виноситься на ліцензійний тестовий іспит і проводити 
з ними консультації з розбором незрозумілих питань. Крім 
того, з тренувальною метою, для закріплення матеріалу, 
для таких студентів потрібно проводити додаткову здачу 
комплексних прекроків з усіх дисциплін декілька разів.
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Дерев’янченко Н. В. 

Харківський національний медичний університет 
Навчальна дисципліна «Латинська мова та медична 

термінологія» є невід’ємною складовою підготовки май-
бутніх лікарів та інтегрується в процесі вивчення з кафед-
рами анатомії людини, гістології, біології, хімії, фармако-
логії. Основними фаховими компетентностями, які зазна-
чені в навчальній програмі, є знання основ латинської гра-
матики, спеціальної анатомо-гістологічної лексики й осно-
вного греко-латинського словотворчого фонду забезпечує 
професійну термінологічну грамотність спеціаліста. 

Термінологічна компетентність лікаря передбачає 
успішне оволодіння лексичним матеріалом, що допоможе 
працювати з вітчизняною та іноземною фаховою літерату-
рою, а також оволодіти правилами медичної рецептури. 
Міждисциплінарний підхід у процесі вивчення латинської 
мови у вищих медичних навчальних закладах є одним із 
засобів підвищення ефективності навчання, а також рівня 
професійної підготовки майбутнього фахівця.

Однак під час опанування фаховою термінологією у 
студентів можуть виникнути труднощі. Р. Миленкова [2], 
розглядаючи особливості викладання латинської мови 
майбутнім юристам, називає кілька факторів, які знижу-
ють ефективність навчання. Ці ж причини проектуються й 
на навчальний процес майбутніх лікарів: відсутність мож-
ливості природного засвоєння мови через оточення; не-
можливість «занурення» у мовне середовище; застарілі 
традиції викладання латинської мови у вищих навчальних 
закладах; кількісна перевага методик, які передбачають 
механічне запам’ятовування зразків; відсутність можли-
вості уникнути рідної мови у процесі викладання та на-
вчання; низький рівень фонетичного впливу мови, відсут-

ність автентичного аудіоматеріалу та ін.
Моральні якості викладача і його поведінка – ще один 

дуже важливий аспект, який сприяє формуванню позитив-
ної мотивації до вивчення дисципліни. На практичних за-
няттях викладач має можливість знайти індивідуальний 
підхід до кожного зі студентів. Адже емоції, які викликає 
процес навчання, як зазначає Н. Арістова [1], є одним із 
основних критеріїв формування мотивації вивчення іно-
земної мови. Доброзичливі стосунки між викладачем і всі-
ма членами академічної групи можуть допомогти виріши-
ти багато проблем, які виникають у процесі навчання сту-
дентів. Це можуть бути усунення труднощів як в опану-
ванні предмета, так і в питаннях дисципліни. 

Отже, вивчення латинської мови та медичної терміно-
логії є підґрунтям для формування термінологічної гра-
мотності майбутнього лікаря. Для досягнення високих 
результатів навчання слід використовувати як традиційні, 
так і новітні методики, при вдалому синтезі яких підви-
щується рівень мотивації студентів, що позитивно впли-
ває на якісні показники успішності. 
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Резюме. У статті показано, що важливим елементом 
освітньо-кваліфікаційної характеристики лікаря-стомато-
лога є вміння надавати екстрену медичну допомогу при 
типових невідкладних станах, які можливі в його медич-
ній практиці. Підготовку доцільно організувати у спеці-
альному кабінеті симуляційного навчання із використан-
ням адекватних засобів (манекенів і тренажерів). Питання 
вивчення невідкладних станів студентами стоматологіч-
ного факультету необхідно вдосконалити та запровадити 
новітні методики симуляційного навчання в стоматології. 

Ключові слова: освітньо-кваліфікаційна характерис-
тика, невідкладні стати, стоматологія.

Abstract. The article indicates that an important element 
of the educational and qualification characteristics of a dentist 
should be the ability to provide emergency medical care for 
common emergencies that are possible in his medical practice. 
The training should be organized in a special cabinet simula-
tion training using adequate equipment (mannequins and sim-
ulators). Questions of studying emergency conditions in the 
practice of a dentist must improve and introduce the latest 
techniques of simulation training in dentistry.

Key words: the educational and qualification characteris-
tics, emergencies, dentistry.

Вступ. У сучасній стоматологічній практиці виник-
нення невідкладних станів досить поширене і прогнозова-
не явище. Повʼязано це з різними специфічними фактора-
ми амбулаторного стоматологічного прийому. Необхідно 
звернути увагу на те, що це масовий вид амбулаторної 
медичної допомоги, знаходиться за зверненнями на друго-
му місці після загальнотерапевтичного, і, зазвичай, часу 
для всебічного обстеження хворого не завжди вистачає. 
Спостерігається високий відсоток пацієнтів з наявністю 
супутньої соматичної патології. 

Стоматологічне втручання у багатьох хворих прово-
диться при значному психо-емоційному напруженні, 
повʼязаному з довгостроково триваючим больовим син-
дромом, який обумовлює зниження порогу сприйняття по-
дразнень і підвищує стрес-реакції організму до патологіч-
ного рівня. Значна частина сьогоднішніх пацієнтів має 
негативні емоційні спогади про відвідування стоматоло-
гічного кабінету в минулому. Крім усього іншого, не слід 
забувати і про можливість токсичної дії анестезуючих пре-
паратів, здатних викликати тяжкі ускладнення, небезпечні 
для життя пацієнта[1]. 

Кожен лікар-стоматолог повинен вміти розпізнати не-
відкладні стани, що зустрічаються найчастіше і вміти на-
дати першу лікарську допомогу. Проте, у ряді випадків 
стоматолог виявляється не в змозі допомогти пацієнтові. 
Це повʼязано з відсутністю практичної та моральної під-
готовки фахівця до виникнення екстреної ситуації. Най-

частіше лікар-стоматолог, зіткнувшись одного разу з цією 
проблемою, відчувши паніку і особисту нездатність 
контролювати ситуацію, відмовляється від проведення 
анестезії чи інших втручань, передоручаючи їх іншій осо-
бі, або змінює спеціалізацію. 

Усього цього можна уникнути, досконально вивчив-
ши найбільш поширені невідкладні стани, їх клініку, діа-
гностику та надання першої лікарської допомоги в симу-
льованих ситуаціях. Лише коли лікар поетапно знає кожен 
свій крок при виникненні того чи іншого ускладнення, 
тільки тоді він може спокійно і впевнено вести прийом па-
цієнтів.

Відповідно до існуючих нормативних документів у 
кабінеті лікаря-стоматолога повинна бути медична уклад-
ка з набором медикаментів для термінової корекції ряду 
невідкладних станів. На лікаря-стоматолога поширюють-
ся всі вимоги як на медичного працівника з надання екс-
треної медичної допомоги, що закріплено у відповідній 
освітньо-кваліфікаційній характеристиці [1]. Все це зу-
мовлює потребу вдосконалення підготовки лікаря-стома-
толога з питань невідкладних станів, які можливі в умо-
вах, як індивідуального прийому пацієнта, так і у поліклі-
ніці чи стаціонарі. 

Мета роботи: проаналізувати існуючий стан підготов-
ки студентів-стоматологів з питань невідкладних станів у 
практиці лікаря-стоматолога і намітити основні напрямки 
його вдосконалення.

Основна частина. В Освітньо-кваліфікаційній харак-
теристиці спеціаліста за спеціальністю 7.110106 «Стома-
тологія» напряму підготовки 1101 «Медицина», виходячи 
з виробничих функцій, типових задач діяльності та умінь, 
якими повинен володіти випускник вищого медичного за-
кладу за зазначеним фахом [7], вказано:

– діагностування невідкладних станів: за будь-яких 
обставин (вдома, на вулиці, у лікувальній установі та ін.), 
в умовах нестачі інформації та обмеженого часу, викорис-
товуючи стандартні методики огляду та дані можливого 
анамнезу, знання про людину, її органи та системи, дотри-
муючись відповідних етичних та юридичних норм, шля-
хом прийняття обґрунтованого рішення та оцінки стану 
людини поставити діагноз;

– визначення тактики надання екстреної медичної до-
помоги: за будь-яких обставин, використовуючи знання 
про людину, її органи та системи, дотримуючись відповід-
них етичних та юридичних норм, шляхом прийняття об-
ґрунтованого рішення, на підставі діагнозу невідкладного 
стану в умовах обмеженого часу за допомогою стандарт-
них схем визначити тактику надання екстреної медичної 
допомоги;

– надання екстреної медичної допомоги: за будь-яких 
обставин, використовуючи знання про людину, її органи 
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та системи, дотримуючись відповідних етичних та юри-
дичних норм, шляхом прийняття обґрунтованого рішення, 
на підставі діагнозу невідкладного стану в умовах обмеже-
ного часу згідно з визначеною тактикою, використовуючи 
стандартні схеми, надавати екстрену медичну допомогу.

У відповідному додатку до Освітньо-кваліфікаційної 
характеристики перераховано перелік невідкладних ста-
нів, лікувати які повинен вміти випускник стоматологіч-
ного факультету: асфіксія, гіпертонічний криз, гостра ди-
хальна недостатність, гостре отруєння, електротравма, 
зовнішні кровотечі, зупинка кровообігу і дихання, коми, 
набряк гортані, набряк Квінке, непритомність, переохоло-
дження, утоплення, шоки[2].

Відповідно до кваліфікаційних вимог, визначених в 
Довіднику кваліфікаційних характеристик професій пра-
цівників охорони здоров’я, затвердженому Наказом МОЗ 
від 29.03.2002 р. № 117, до завдань і обов’язків лікаря-сто-
матолога належить надання невідкладної стоматологічної 
допомогу не лише при гострих запальних процесах, трав-
матичних пошкодженнях, кровотечах, а також при гостро-
му коронарному синдромі, порушеннях серцевого ритму, 
анафілактичному шоці, гострій серцевій та дихальній не-
достатності, гіпоксії, набряку гортані, при потраплянні 
сторонніх тіл у дихальні шляхи, гіпертензивному синдро-
мі, колапсі, раптовій серцевій смерті тощо. Слід пам’ятати, 
що третина пацієнтів, у яких дійде до інфаркту, вмирає до 
прибуття швидкої[6].

Найкращі результати в лікуванні різкої зупинки кро-
вообігу дає негайно розпочата реанімація, але, якщо це 
можливо, цьому краще запобігти. Причиною багатьох зу-
пинок кровообігу в перебігу є ішемічна хвороба серця. 
Тому важливо, щоб лікар вмів розпізнати i оцінити стан 
пацієнта, а також розпочати негайне лікування, яке змен-
шить ризик появи зупинки серця та смерті пацієнта на ам-
булаторному прийомі [5].

Медична допомога при невідкладних станах в безпеч-
ній для лікаря ситуації повинна надаватись лікарем за-
вжди, незалежно від того, чи лікар на своєму робочому 
місці, чи він у відпустці, чи просто випадково опинився 
біля людини у критичному стані за єдиної умови, якщо 
лікар не знаходиться з іншим пацієнтом, здоров’я якого 
може погіршитись під час надання невідкладної допомоги 
постраждалому в невідкладному стані.

«Основи законодавства України про охорону здоров’я» 
в ст. 80 визначають, що «особи, винні у порушенні законо-
давства про охорону здоровʼя, несуть цивільну, адміні-
стративну або кримінальну відповідальність згідно із за-
конодавством». Кримінальний кодекс України в статтях 
139 і 140 встановлює відповідальність за ненадання ме-
дичної допомоги хворому медичним працівником і нена-
лежне надання медичної допомоги медичним працівни-
ком відповідно. Узагальнюючи норми чинного законодав-
ства, відповідальність настає у зв’язку із ненаданням без 
поважних причин на місці події (невідкладного стану) не-
обхідної медичної допомоги або необґрунтованої відмови 
у її наданні, а також несвоєчасне надання екстреної ме-
дичної допомоги або створення перешкод у її наданні.

Оскільки питання вивчення невідкладних станів сту-
дентами стоматологічного факультету необхідно вдоско-
налити, пропонуємо запровадити новітні методики симу-
ляційного навчання в стоматології. 

Новітня методика симуляційного навчання в стомато-
логії передбачає формування вмінь і навичок практичного 
застосування набутих теоретичних знань шляхом індивіду-

ального виконання студентом завдань визначення загальної 
тактики, діагностики та лікування симульованих пацієнтів 
у змодельованій ситуації невідкладного стану [4].

Змодельована ситуація невідкладного стану – це сце-
нарій, при якому на конкретній особі (симулянт), чи мане-
кені за допомогою додаткових технічних засобів імітуєть-
ся певний невідкладний стан. Завдання студента чи групи 
студентів полягає у виконанні в реальному часі стандарт-
ного алгоритму організаційних і діагностичних дій, визна-
ченні симптомів, їх аналізу і узагальнення, констатації на-
явності невідкладного стану та застосування відповідного 
протоколу, за яким слід надати екстрену медичну допомо-
гу. При цьому кожен студент навчальної групи повинен 
відпрацювати сценарій того чи іншого невідкладного ста-
ну, передбаченого планом заняття, або самостійно, або у 
групі (лідер, учасник). Сценарії включають невідкладні 
стани, які можуть виникнути у практичній діяльності на 
прийомі в лікаря-стоматолога. Для реалізації цих сценарі-
їв профільна кафедра укомплектовується засобами для на-
вчання і унаочненнями (манекени, муляжі, вироби медич-
ного призначення та ін.) не нижче рекомендованого стан-
дарту. Проведення практичних занять передбачено у скла-
ді навчальної групи не більше 10-12 чоловік. 

Виходячи з наведеного, стає зрозумілим, що на при-
йомі лікар-стоматолог може виконати тільки певний до-
ступний елемент протоколу з медицини невідкладних ста-
нів відповідно до типових невідкладних станів, які най-
частіше виникають на прийомі. 

Для забезпечення навчального процесу необхідно ви-
кристалізувати із протоколів надання екстреної медичної 
допомоги при зазначених невідкладних станах ті кроки, 
які є обовʼязковими для виконання лікарем-стоматологом 
до прибуття виїзної бригади екстреної (швидкої) медичної 
допомоги, сформувати відповідні переліки медикаментів 
та виробів медичного призначення. 

Наступним кроком є створення кабінету симуляційно-
го навчання з невідкладних станів у практиці лікаря-сто-
матолога. Кабінет повинен включати всі атрибути стан-
дартного кабінету для стоматологічного прийому з на-
ступним додатковим обладнанням:

- манекен для базових реанімаційних заходів (для від-
працювання техніки натискання на грудну клітку, штучної 
вентиляції легень, техніки забезпечення прохідності верх-
ніх дихальних шляхів методами закидання голови і вису-
вання нижньої щелепи вперед, штучної вентиляції легень 
рот-до-рота, рот-до маски, мішок АМБ-маска);

- манекен дихальних шляхів (для відпрацювання тех-
ніки забезпечення прохідності дихальних шляхів метода-
ми встановлення рото- і носогорлової трубок, ларингеаль-
ної маски, ларингеальної трубки, комбітьюбу, штучної 
вентиляції легень мішок АМБУ);

- манекен для конікопункції і конікотомії (для відпра-
цювання техніки забезпечення прохідності верхніх ди-
хальних шляхів методами конікопункції і конікотомії); 

- манекен руки для катетеризації вен;
- небулайзер;
- розхідні матеріали (рукавичка, маски, системи для 

переливання, шприци, медикаменти тощо). 
На наш погляд доцільним вже тепер вчити студентів 

пульсоксиметрії, експрес-визначенню вмісту глюкози у 
сироватці крові, автоматичній зовнішній дефібриляції [3].

Висновок. Важливим елементом освітньо-кваліфіка-
ційної характеристики лікаря-стоматолога є вміння нада-
вати екстрену медичну допомогу при типових невідклад-
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них станах, які можливі в його медичній практиці. Підго-
товку доцільно організувати у спеціальному кабінеті си-
муляційного навчання із використанням адекватних засо-
бів (манекенів і тренажерів). Питання вивчення невідклад-
них станів студентами стоматологічного факультету необ-
хідно вдосконалити та запровадити новітні методики си-
муляційного навчання в стоматології. 
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УНІВЕРСИТЕТСЬКА ГОСПІТАЛЬНА КЛІНІКА: ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ, РЕАЛІЇ В УКРАЇНІ

Дзюбановський І. Я., Герасимець Ю. М., Продан А. М., Бенедикт В. В.
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»

Вступ. В жодній країні світу не існує практики розмі-
щення клінічних кафедр медичних університетів, акаде-
мій чи інститутів на базах лікувально-профілактичних за-
кладів не підпорядкованих вищим навчальним закладам. 
Цим самим нівелюється обов’язковість клінічних лікарень 
у підготовці майбутніх лікарів. Нинішнє реформування ді-
яльності лікувальних закладів не передбачає жодних змін 
в цьому напрямку, а зміна статусу лікарень (переведення 
їх в неприбуткові підприємства) надає їм можливість тіль-
ки вимагати від медичних університетів оплату за оренду 
приміщень та комунальні послуги, що суперечить чинно-
му наказу МОЗ № 174 від 05.06.1997 року. 

Мета роботи – створення головного університетсько-
го проекту, основною метою якого стане апробація лікар-
ських препаратів, впровадження сучасних високотехноло-
гічних методів діагностики, лікування та розвитку медич-
ної освіти з метою покращення здоров’я населення в регі-
оні та якості життя його мешканців.

Основна частина. Згадуються часи, коли здобуття лі-
карнями статусу «клінічної» вважалося ознакою її особли-
вого визнання і високого авторитету. Але сьогодні, як бачи-
мо прагнення отримати гроші витіснило поняття престижу. 
При таких умовах неможлива якісна підготовка компетент-
ного лікаря. Виходить, спрацьовує давня вироблена ще в 
умовах минулого століття порада: «Забудь усе, чого тебе 
вчили в інституті», а тому вихід із ситуації, яка склалася на 
сучасному етапі – створення власних університетських клі-
нік, які мають функціонувати винятково у структурі вищого 
навчального закладу. Лише за таких умов університетська 
госпітальна клініка стане навчально-науково-лікувальним 
медичним центром, що об’єднує під одним дахом кращі лі-
кувальні, педагогічні і наукові медичні кадри. Основною 
функцією університетської госпітальної клініки являється 
надання високоспеціалізованої, високотехнологічної ме-
дичної допомоги населенню, а також консультативно-діа-
гностичної допомоги іншим лікувально-профілактичним 

закладам регіону шляхом залучення та впровадження су-
часних інноваційних технологій діагностики, лікування та 
медичної реабілітації за наявності спеціалізованого високо-
технологічного обладнання для проведення мініінвазивних, 
відеоендоскопічних, органозберігаючих втручань.

Проблемні питання, які вирішуватиме модель універ-
ситетської госпітальної клініки. Переваги:

- високий рівень освіти, заснований на цілеспрямова-
ності висококваліфікованого викладацького навчання та 
науково-дослідницького спрямування персоналу;

- провідні наукові дослідження в галузі мініінвазивної 
хірургії;

- стратегічні напрями з міжнародним масштабом роз-
витку біомедицини та біотехнологічних проектів;

- високий рівень надання високоспеціалізованої, ви-
сокотехнологічної медичної допомоги;

- діяльність університетської клініки в рамках міжна-
родного співробітництва;

- майбутнє позиціювання університетської клініки в 
міжнародних рейтингах;

Напрями роботи університетської клініки: 
- взаємозв’язок між освітнім та науково-дослідним 

центром (ТДМУ) та практичною охороною здоров’я;
- мобільність навчально-наукового персоналу та сту-

дентів;
- ініціювання, створення та впровадження сучасних 

навчально-методичних та лікувальних програм;
- створення механізмів передачі напрацьованих про-

грам та інновацій, сформованих в університетській клініці 
між її суб’єктами (студенти, науковці, лікарі);

Можливості:
- участь у спільних міжнародних навчальних програмах;
- університетська клініка, як продуктивна модель, за-

снована на економічно обгрунтованих наукових знаннях;
- створення єдиної бази (портфоліо) дисертаційних 

робіт за спеціальністю «Медицина» у форматі наукових 
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досліджень університетської клініки;
- сприяння ротації (інтернаціоналізації) науково-прак-

тичних кадрів університетської клініки;
- модель університетської клініки з можливістю 

трансформації лікувальних закладів регіону та їх інтегра-
ції в єдину систему університетської клініки;

- врахування сучасних стандартів міжнародної екобез-
пеки у моделі університетської клініки;

впровадження кластеризації (сортування, групування) 
отриманих наукових даних;

- надання рекомендаційної характеристики випускни-
кам різних форм навчання від університетської клініки 
при їх працевлаштуванні в заклади охорони здоров’я регі-
ону та України;

- залучення додаткових інвестиційних надходжень в 
наукову та практичну діяльність університетської клініки;

Недоліки з якими університетська клініка буде боротися:
- порушення балансу між постійною перепідготовкою 

медичних працівників та прискореним темпом техноло-
гічних змін в системі охорони здоров’я;

- дублювання однотипних структурних підрозділів та 
розсіювання матеріально-технічних ресурсів шляхом по-
будови оптимальної моделі університетської клініки для 
їх попередження;

- подолання відсутності зв’язків та їх наслідків між 
адміністрацією університетської клініки та органами міс-
цевого самоврядування;

- при умові економічного спаду в регіоні його подо-
лання за рахунок якісного медичного обслуговування на-
селення підлеглої території.

Відповідно до частини восьмої статті 33 Закону Укра-
їни «Про вищу освіту» та з метою поліпшення організації 
спільної діяльності місцевих органів виконавчої влади, 
вищих навчальних закладів, які здійснюють підготовку 
фахівців медичного та фармацевтичного профілів, закла-
дів післядипломної освіти, науково-дослідних установ та 
закладів охорони здоров’я у сфері підготовки та підви-
щення кваліфікації медичних і фармацевтичних працівни-
ків, надання медичної допомоги населенню наказом МОЗ 
України від 06.07.2015 № 408: розпрацьоване «Положення 
про університетську клініку вищого навчального закладу 
та закладу післядипломної освіти» та подане до Міністер-
ства юстиції України для державної реєстрації і затвер-
джене 15 вересня 2015 року за № 1104/27549. В ньому 
вказано, що джерелами фінансування університетської 
клініки є: кошти Державного бюджету України та власні 
надходження ВНЗ. 

Однак постанова КМ України № 679 від 11.09.2013 
року стверджує, що «витрати, пов’язані з утриманням клі-
нічних лікувально-профілактичних закладів охорони 
здоров’я комунальної власності (оплата послуг з тепло-

постачання, водопостачання і водовідведення, електрое-
нергії, природного газу, інших енергоносіїв), наданням 
послуг з охорони майна та вивезення відходів і їх утиліза-
ції та знешкодження, проведення ремонту, забезпечення 
медичним обладнанням, апаратурою та іншими засобами 
медичного та господарського призначення, оплатою до-
даткового чергування у вечірній та нічний час понад мі-
сячну норму робочого часу асистентів та наукових праців-
ників кафедр, здійснюються лікувально-профілактичними 
закладами охорони здоров’я за рахунок коштів місцевих 
бюджетів», а це суперечить 4 пункту «Положення про уні-
верситетську клініку вищого навчального закладу та за-
кладу післядипломної освіти», що забороняє ректорам 
ВНЗ направляти кошти на придбання медичної апаратури 
та обладнання університетської клініки, що не використо-
вується безпосередньо в навчальному процесі на клініч-
них кафедрах. 

Крім цього потрібно відмітити, що університетська 
клініка повинна бути створена не за наказом Міністерства 
охорони здоров’я, а керівника навчального закладу за по-
годження із МОЗ України. Адже, існує ризик перепідпо-
рядкування медичних університетів МОН України, яке без 
того має всі можливості контролювати навчальний про-
цес. Розвиток університетських клінік має відбуватися за 
підтримки МОЗ та сприяння органів місцевого самовря-
дування, медичних закладів і громадськості.

Висновки. На сьогодні створення умов для організації 
та якісного функціонування університетських клінік не іс-
нує. «Ахіллесовою п’ятою» є питання надання університет-
ським клінікам статусу юридичної особи, як «заклад охоро-
ни здоров’я», як підрозділ медичного університету та заре-
єструвати його, як неприбуткове підприємство (Методичні 
рекомендації з питань перетворення закладів охорони 
здоров’я з бюджетних установ у комунальні некомерційні 
підприємства від 14 лютого 2018 року МОЗ України). Тоді 
університетські клініки будуть оснащені високотехнологіч-
ним медичним обладнанням і зможуть заробляти кошти, 
що будуть використані для подальшої модернізації навчаль-
ного та лікувального процесу в клініці.
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РОЛЬ МЕДИЧНОЇ ФІЗИКИ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ МЕДИЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ

Дідух В. Д., Рудяк Ю. А., Ладика Р. Б.
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»

«Медицина є одне із найскладніших і найвищих проявів фізики». 
Михайло Ломоносов

Вступ. Фізика і медицина – могутні гілки дерева філо-
софії, коріння якого сягає правікових часів. В історії науки 
шляхи розвитку медицини і фізики і збігалися, і перетина-

лися. Відкриття у медицині породжували нові фізичні ідеї, 
а досягнення фізики сприяли новітнім медичним дослі-
дженням і впровадженням у практику [1].
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Основна частина. Саме медична фізика – цей синтез 
фундаментальних знань з фізики та розуміння загальних 
закономірностей функціонування людського організму 
сприяє вирішенню завдань, пов’язаних із розробкою та 
впровадженням у медицину фізичних основ методів діа-
гностики, лікування та створення на їхній основі медич-
ного обладнання.

 Вивчення роботи медичного обладнання лише на клі-
нічних кафедрах, без розуміння фізичних основ функціо-
нування апаратури, створює певні труднощі комплексного 
сприйняття майбутніми лікарями принципів роботи ме-
дичного обладнання. Тому-то у Тернопільському держав-
ному медичному університеті ім. І.Я. Горбачевського 

створено кафедру медичної фізики діагностичного та лі-
кувального обладнання [2]. 

Висновок. Темпи розвитку нових технологій, швид-
кість, з якою змінюється покоління медичної апаратури, 
обумовлюють принципово нові завдання перед медични-
ми навчальними закладами.
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УДК 378.14
МОДЕЛЬ ПЕДАГОГІЧНОЇ СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ ІТ-КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ 

ФАХІВЦІВ І НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ КОМПЛЕКСИ

Добровольська А. М.
ДЗВО «Івано-Франківський національний медичний університет»

У зв’язку з упровадженням високотехнологічного об-
ладнання і нових інформаційних технологій у систему 
охорони здоров’я України практично щодня зростає по-
треба у висококваліфікованих лікарях і провізорах, компе-
тентних у вирішенні будь-яких завдань під час професій-
ної діяльності, які вміють працювати з сучасними апарат-
ними і програмними засобами, усвідомлено застосовувати 
інформаційні технології в професійній діяльності, тобто 
володіють інформаційно-технологічною компетентністю 
(ІТ-компетентністю) [2].

Досить часто ІТ-компетентність лікарів і провізорів 
слід розглядати як сукупність їх професійних якостей, в 
основі яких лежать здібності, знання, вміння і навички в 
галузі освоєння нових інформаційних технологій, а також 
досвіду їх застосування в професійній діяльності.

На сьогодні стрижньовим показником рівня кваліфіка-
ції сучасних фахівців медичної і фармацевтичної галузей є 
їх професійна компетентність. Тому в умовах інформатиза-
ції вищої медичної і фармацевтичної освіти нову складову 
професійної компетентності лікарів і провізорів, а саме їх 
ІТ-компетентність, потрібно формувати вже під час навчан-
ня в профільних закладах вищої освіти (ЗВО) [2].

Формуючи ІТ-компетентність майбутніх фахівців у 
процесі вищої медичної і фармацевтичної освіти, необхідно 
зважати на закономірності функціонування педагогічної 
системи такого процесу, яка в межах розробленої моделі [2] 
складається з цільового, змістовного, діяльнісного і резуль-
тативного структурних компонентів. Для нас було очевид-
ним, що формування ІТ-компетентності майбутніх лікарів і 
провізорів під час навчання дисциплінам природничо-нау-
кової підготовки «Європейський стандарт ком п’ю терної 
грамотності», «Медична інформатика», «Інфор маційні тех-
нології у фармації», «Комп’ютерне моделювання у фарма-
ції» за умови реалізації розробленої моделі педагогічної 

системи досягається за рахунок створеного і впроваджено-
го дидактичного забезпечення, яке в межах розроблених і 
запроваджених навчально-методичних комплексів (НМК) 
представлене:

– навчально-методичними матеріалами – методични-
ми рекомендаціями і вказівки до практичних занять, а та-
кож для здійснення самостійної роботи особами, котрі на-
вчаються;

– методичними розробками для лекційних і практич-
них занять, самостійної роботи, контрольних і курсових 
робіт (проектів);

– авторськими навчальними посібниками, за допомо-
гою яких здійснюється теоретична і практична підготовка 
до практичних занять, поточних і підсумкових модульних 
контролів, вирішення контрольних робіт, виконання роз-
рахунково-графічних і курсових робіт (проектів), а також 
самостійної роботи [2].

Досліджуючи, ми дійшли висновку, що можна пого-
дитись з думкою В. Беспалька і Ю. Татура, а також ствер-
джувати, що НМК є модельним описом педагогічної сис-
теми, котра лежить в його основі [1], хоча якість НМК за-
лежить від якості самої педагогічної системи, котра опи-
сується в ньому. 
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Вступ. Сучасне вивчення внутрішньої медицини в ме-
дичному університеті має особливості, пов’язані із суттє-
вим зростанням інформаційного навантаження [1], в тому 
числі за рахунок наочного клінічного матеріалу, що потре-
бує застосування нових методичних підходів [2]. Одним із 
них є on-line курси – новітня інформаційна технологія 
дистанційного навчання, яка останні роки получила ши-
роке всесвітнє розповсюдження [3]. 

Основна частина. В Запорізькому державному ме-
дичному університеті накопичено достатній досвід викла-
дання внутрішньої медицини з використанням on-line кур-
сів. Можна визначити ряд важливих питань, які виникали 
при складанні on-line курсів та їх застосуванні у навчаль-
ному процесі. А саме, достатня увага до ресурсу кафедри, 
який застосовувався в підготовці on-line курсів, – добре 
володіння співробітниками кафедр комп’ютерною техні-
кою та програмним забезпеченням, можливість отриман-
ня консультативної допомоги IT-фахівців із спеціалізова-
них програм розробки. 

Треба зазначити, що окрім включення інформаційної 
складової, on-line курс з внутрішньої медицини повинен 
вирішувати і клінічні завдання, а саме відпрацювання на-
вичок клінічного мислення. В цьому сенсі, розробка on-
line курсу потребує спеціалізованого програмного забез-
печення, яке б дозволяло включення алгоритмів, блок-

схем та інших складових діагностичного і лікувального 
процесу у вигляді інтерактивних форм та сценаріїв. 

Існує доцільність більш предметного окреслення 
стратегії використання і тематики курсів по кожному роз-
ділу внутрішньої медицини та питання оцінки засвоєних 
знань студентами в умовах коли є необхідність щоденного 
оцінювання студентів з тем практичних занять.

Висновки. Таким чином, використання on-line курсів 
вирішує складні питання сучасного викладання внутріш-
ньої медицини в медичному ВИШі та суттєвим чином під-
вищує ефективність педагогічного процесу.
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ON-LINE КУРСІВ ПРИ ВИКЛАДАННІ ВНУТРІШНЬОЇ 
МЕДИЦИНИ В МЕДИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

Доценко С. Я., Самура Б. Б., Рекалов Д. Г., Кравченко В. І., Токаренко І. І., Данюк І. О.
Запорізький державний медичний університет

РОЛЬ ВИКЛАДАЧА-КЕРІВНИКА ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНИХ ВУЗІВ

Дралова О. А., Усачова О. В., Конакова О. В., Пахольчук Т. М., Сіліна Є. А.
Запорізький державний медичний університет

Вступ. Виробнича практика для студентів медичних 
ВУЗів має на меті закріплення та вдосконалення практич-
них навичок та теоретичного матеріалу студентів, як май-
бутніх лікарів, а викладачу належить головна роль в орга-
нізації та проведення цієї практики [1-3].

Основна частина. При організації виробничої прак-
тики для студентів 5 – 6 курсів медичних факультетів се-
ред головних завдань для керівника є: грамотно розподі-
лити робочий час студентів; врахувати побажання щодо 
майбутньої спеціальності; зацікавити та навчити профе-
сійному спілкуванню з родичами пацієнтів і самим хво-
рим та інш. Ці завдання вимагають від викладача – керів-
ника практики, бути завжди цікавим та професійним для 
студентів, мати креативне мислення, постійно здійснюва-
ти науковий пошук стосовно діагностики та лікування по-
ширених хвороб сучасності. Керівник практики допома-
гає студентам якісно оволодіти практичними навичками, 
що допоможуть майбутнім лікарям швидко зорієнтуватися 
при огляді пацієнтів та своєчасно поставити діагноз і при-
значити лікування. Керівник практики може також вико-
ристовувати ситуаційні задачі, обговорення віртуальних 
пацієнтів, різні ігри, що допоможуть більш досконало за-
кріпити і теоретичний матеріал. Викладач, в цьому випад-

ку, є провідником студентів до цікавої та дуже затребува-
ної професії лікаря.

Висновки. Викладач – керівник виробничої практики 
медичних ВУЗів є надзвичайно важливим організатором, 
спеціалістом цієї практики, за допомогою якого майбутні 
лікарі оволодівають теоретичними та практичними нави-
чками сучасної медицини.
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Латинська і давньогрецька мови відіграють значну 
роль у сучасному медичному дискурсі, залишаючись про-
тягом багатьох сторіч основними джерелами номінації в 
медичній термінології, що постійно розвивається і онов-
люється. Курс латинської мови та медичної термінології у 
вищих медичних навчальних закладах України ділиться 
на три частини: анатомічну, фармацевтичну та клінічну 
термінології, перша з яких представлена переважно слова-
ми латинського походження, частину ж другої і більшість 
лексичного матеріалу третьої складають терміноелементи 
(далі – ТЕ), що походять з давньогрецької мови. «Грецька 
мова поруч з латинською була і є головним джерелом 
утворення міжнародної <…> медичної термінології, клі-
нічна номенклатура якої взагалі представлена в переваж-
ній більшості словами грецького походження» – зауважує 
Л. Л. Звонська [2; 13]. 

Завоювавши Давню Грецію, римляни перейняли від 
греків численні здобутки з мистецької, архітектурної та ме-
дичної галузей знань. Значна кількість клінічних термінів 
увійшла в ужиток саме у давньогрецькому варіанті, завдяки 
його лаконічності, адже більшість з них утворені шляхом 
основоскладання, що дає змогу виразити одним словом по-
лісемантичний термін (parotitis – запалення білявушної за-
лози; pyopneumocholecystitis – запалення жовчного міхура, 
що супроводжується накопиченням гною та газу).

Знання клінічної термінології є необхідним елемен-
том для опанування майбутніми лікарями професійної 
лексики. Унаслідок того, що більшість назв захворювань 
та діагнозів складаються саме із ТЕ грецького походжен-
ня, ми вважаємо, що вивчення основ фонетики давньо-
грецької мови сприяє поглибленню розуміння процесів 
утворення, перекладу та транслітерації термінів. Так зна-
чну проблему для студентів становить переклад з україн-
ської на латинську мову і правильне написання слів, що 

містять звуки [т], [е], [і]. Після ознайомлення з грецьким 
алфавітом та правилами їхньої транслітерації, процес ви-
користання диграфів, дифтонгів та букви i/y в словах 
грецького походження стає прозорим. Наприклад, 
ТЕ -trophia, -tomia i thorac-, -therapia, в яких символи t і th 
при транслітерації українською мовою передаються одні-
єю буквою «т» (атрофія, лоботомія, торакометрія, фітоте-
рапія тощо) у грецькому варіанті містять різні символи 
для позначення звуку [т] і [тх]: τροφή, τομός, але θώραξ, 
θερᾰπεία. Терміноелементи hist-, mening-, cheir- та my-, on-
ych- в яких звук [і] українською транслітерується буквою 
«і» (гістологія, менінгіт, хірургія, міома, оніхія) у грецько-
му варіанті також містить різні символи: ἱστός, ἰᾱτρός, 
μῆνιγξ, χείρ, ὑστέρα, μῦς, ὄνυξ. Побачивши в оригіналі сло-
ва, від яких походять ТЕ, зрозумівши логіку транслітера-
ції, студенти краще усвідомлюють правила і роблять зна-
чно менше помилок при перекладі назв захворювань та 
діагнозів.

Очевидно, що опанування мови – тривалий і складний 
процес, проте, на нашу думку, виділення декількох годин 
на вивчення грецького алфавіту і правил фонетики є до-
цільним. Ознайомлення з фонетикою грецької мови спри-
яє також розширенню культурних горизонтів майбутніх 
фахівців і формуванню всебічно розвиненої особистості з 
високим рівнем інтелекту.
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ВИВЧЕННЯ ОСНОВ ФОНЕТИКИ ДАВНЬОГРЕЦЬКОЇ МОВИ В КУРСІ  
ЛАТИНСЬКОЇ МОВИ ТА МЕДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ

Дюрба Д. В.
Харківський національний медичний університет

МЕДИЧНЕ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНЕ ТОВАРОЗНАВСТВО ЯК ОБОВ’ЯЗКОВА СКЛАДОВА 
ПІДГОТОВКИ МЕДИЧНИХ СЕСТЕР

Єрмоленко Т. І., Губська О. М.
Харківський національний медичний університет

Вступ. Медичне та фармацевтичне товарознавство 
вивчає споживчі якості товарів медичного призначення, 
тому викладання цього предмету у вищих медичних та 
фармацевтичних учбових закладах є необхідним [1, 2].

Основна частина. Медичне та фармацевтичне това-
рознавство – дисципліна, яка викладається студентам ба-
калаврам та готує майбутніх медичних сестер, невід’ємною 
частиною роботи яких є професійне використання товарів 
медичного призначення, інструментів, сучасних апаратів 
та приладів. У чому полягає важливість включення даного 
предмета у список обов'язкових дисциплін? Головна і 
старша медичні сестри формують замовлення на медичні 
товари для свого лікувального закладу або відділення, 
приймають товар, організують зберігання, облік і списан-
ня товарів, беруть участь в експлуатації медичних прила-

дів і обладнання, контролюють процеси стерилізації та 
дезінфекції медичних інструментів [1]. Курс медичного та 
фармацевтичного товарознавства включає вивчення всіх 
цих важливих аспектів у роботі медичних сестер, а саме 
основні питання стандартизації та норми згідно норматив-
но-технічної документації, класифікації, основні характе-
ристики шовних, перев’язувальних матеріалів, гумових 
виробів, хірургічних інструментів. Освітлює питання ви-
мог до стерилізації, пакування та маркування засобів ме-
дичного призначення. Наявність цього предмету у програ-
мі навчання – це практично єдина можливість для майбут-
ньої медичної сестри ознайомитися з матеріалами і виро-
бами медичної техніки – інструментами, приладами, апа-
ратами і устаткуванням, адже саме медичні сестри асисту-
ють при проведенні лікарем лікувально-діагностичних 
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маніпуляцій і операцій в амбулаторних і стаціонарних 
умовах [2]

Висновок. Отже, наявність предмету «Медичне та 
фармацевтичне товарознавство» у програмі навчання ме-
дичних сестер є необхідним елементом підготовки квалі-
фікованого медичного персоналу.
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ФІТОТЕРАПІЯ» ДЛЯ СТУДЕНТІВ-БАКАЛАВРІВ  
НА КАФЕДРІ ФАРМАКОЛОГІЇ ТА МЕДИЧНОЇ РЕЦЕПТУРИ ХНМУ

Єрмоленко Т. І., Паутіна О. І.
Харківський національний медичний університет

Вступ. Сучасні підходи до навчання студентів медич-
них вузів спрямовані на формування у них різноманітних 
знань в галузі медицини. Фітотерапія – це насамперед 
вплив лікарських рослин на організм людини, саме тому 
вона відноситься до циклу нормативних дисциплін і є 
важливою у професійній підготовці бакалаврів. Зі зроста-
ючим різноманіттям препаратів на основі хімічного синте-
зу збільшується і кількість їх побічних ефектів: від алер-
гічних реакцій і важких ускладнень до змін генетичного 
апарату. Майбутній лікар повинен надавати хворому ефек-
тивну, безпечну та індивідуально орієнтовану терапію, 
тому, безумовно, вивчення фітотерапії є актуальною скла-
довою сучасної медицини.

Основна частина. На кафедрі фармакології та медич-
ної рецептури ХНМУ викладання «Фітотерапії» прово-
диться відповідно до діючої навчальної програми, струк-
турованої за темами. Засвоєння дисципліни здійснюється 
за допомогою лекцій, практичних занять, самостійної ро-
боти та консультацій. Лекційний матеріал нерозривно 
пов’язаний з практичними заняттями. Завдання лекційно-
го курсу полягає в наданні інформації щодо застосування 
фітопрепаратів в лікуванні різних захворювань, принци-
пів застосування та приготування фітопрепаратів. Співро-
бітниками кафедри написано ряд методичних вказівок по 
окремим темам дисципліни, котрі містять тести і запитан-
ня для перевірки знань. Ці вказівки допомагають студен-
там краще засвоїти матеріал, який викладається на лекці-

ях і, головне, засвоїти ті теми, які студент повинен розі-
брати самостійно. Для поглибленого засвоєння навчально-
го матеріалу використовуються навчальні гербарії. Також 
на кафедрі знаходиться «Навчальний музей лікарських 
рослин», який налічує 909 експонатів та інформаційні до-
шки з детальним описом кожної рослини, що сприяє вдо-
сконаленню вмінь і навичок студентів з ідентифікації лі-
карських рослин.

Висновок. Учбові матеріали, представлені на кафедрі 
сприяють більш стійкому та глибокому засвоєнню дисци-
пліни та допомагають студентам набути необхідних знань 
з використання лікарських засобів рослинного походжен-
ня в комплексній терапії захворювань, що дає можливість 
майбутнім лікарям, незалежно від їх фаху, надавати необ-
хідну кваліфіковану допомогу пацієнтам.
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ЧИ МОЖЛИВЕ «СИМУЛЯЦІЙНЕ НАВЧАННЯ» ДЛЯ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН?

Жадько В. А., Бідзіля П. О., Дідик С. С.
Запорізький державний медичний університет

Вступ. Симулятивне навчання в системі медичних ви-
шів в останні роки набуває все більшого поширення. Про-
те є певні сумніви відносно застосування його методів для 
суспільно-гуманітарних дисциплін.

Основна частина. Однією з найбільш важливих про-
блем, які постають перед звичайною людиною, є необхід-
ність виробити в собі навички та уміння мислити понятій-
но, а не образно-асоціативно. Якщо відносно природо-
знавчих дисциплін абстрагування, формалізація, ідеаліза-
ція є необхідними методами отримання наукових знань, то 
здійснювати операцію відчуження від власних почуттів 
при засвоєнні нею понять гуманітарних дисциплін, досить 
складно, адже первинним методом пізнання світу є саме 
образно-асоціативний, духовно-практичний, побудований 

і сформований на основі так званого «ефекту присутнос-
ті». Це чітко виявлено у казково-міфологічному типі світо-
гляду, який переносить душевні переживання людини у 
природний світ. Філософський тип світогляду, закликаючи 
людину до самопізнання, якраз і виходить з аксіоматично-
го положення про її принципову основоположну/субстан-
ціональну єдність в якості мікрокосму з макрокосмом. Це 
вкрай важливо як для всієї сукупності медичних наукових 
дисциплін, так і для суспільних, цільове завдання яких по-
лягає у формуванні адекватної поведінки людини віднос-
но своєї первинної Матінки-Природи, що народжує її здо-
ровою. Що безпосередньо відображає якраз міфологія, 
реалізуючи водночас і виховну, і екологічну функції: всі 
хвороби лікуються чистим повітрям, чистою водою, при-
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паданням до Матінки-Землі для відновлення фізичних і 
морально-духовних сил. Міф про поразку Антея, відірва-
ного його суперником Гераклом від Землі, з одного боку, 
вказує на єдність людини і природи, з другого, застерігає 
від відчуження від неї. А цьому, безумовно, сприяє науко-
ве пізнання в тому випадку, коли об’єкти пізнавальної ді-
яльності заміняються на ті методи демонстрації, які від-
носять до симуляційних. Таке застереження маємо і в міфі 
про Каїна та Авеля. Щоб не бути Каїновими дітьми, не 
варто аж занадто відриватись від своїх земних коренів.

Філософське визначення істини передбачає відповід-
ність змісту поняття, терміна, слова своєму об’єкту. На-
вряд чи вдалим з цієї точки зору є назва самого методу 
навчання, яким є симуляційний. Герменевтична методоло-
гія (знову Гермес, що викував для людей букви та числа!) 
подає семантичні значення терміна, які звучать досить не-
привабливо для душевного сприйняття, а душа – це орган 
пізнання. Справді, симуляція – це прикидання, лицемір-
ність, нещирість, фактично – обман і оманливість свідо-
мості. Звичайно, що, наприклад, не можна експерименту-
вати хірургам на живому тілі пацієнтів. Але й адекватно 
пізнати функції органів людини на мертвому тілі також не 
можна. Анестезія полегшує долю хворого, проте будь-яке 
втручання, яке змінює еволюційну структуру організму, 
не проходить безслідно. Не випадково, що сучасна філосо-
фія постмодернізму використовує поняття «симулякр» у 
винятково негативному плані. Це породжує духовну анес-
тезію, небезпечну тим, що абстраговане, удаване, відчуже-
не від плоті й крові може набути й набуває у людини ста-
тусу самої дійсності. Чи не тому маємо досить відчутні 
прояви кризового стану в системі охорони здоров’я, коли 

ставлення тих, хто отримав освіту на симуляторах, байду-
же, бездушне, врешті, антигуманне.

Всіх цих негативних наслідків можна оминути, якщо 
виходити з того, що сама філософія як «матір наук» вини-
кла на основі терапевтичної функції лікування душі. Сту-
денти, вступаючи до медичних навчальних закладів, да-
ють клятву Гіппократа, який закликав лікарів «не нашко-
дити» здоров’ю хворих. Що було можливим за умови, 
коли філософія та всі гуманітарні дисципліни, які були в її 
материнському лоні, мала безумовний пріоритет в анти-
чному суспільстві.

Висновок. Беручи до уваги як людино-вимірний ста-
тус філософії, так і той факт, що майбутні науковці будуть 
мати науковий статус докторів філософії з медицини, по-
трібно докладати всіх можливих зусиль, аби все більш тіс-
ною ставала синергія викладачів гуманітарних і природо-
знавчих дисциплін. Цього вимагає філософський світо-
гляд: «Здоровий дух у здоровому тілі» (Д. Локк). 
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Узагальнено результати самоаналізу організаційно-
правового, кадрового і навчально-методичного забезпе-
чення процесу підготовки фахівців галузі знань 22 «Охо-
рона здоровʼя» у ВДНЗУ «УМСА» за 2017 рік. Продемон-
стровано позитивні результати освітньої діяльності акаде-
мії протягом вказаного періоду. У висновках визначено 
першочергові завдання, спрямовані на покращення кадро-
вого і навчально-методичного забезпечення освітнього 
процесу і, як наслідок, конкурентоспроможності академії.

Ключові слова: освітня діяльність, організаційно-
правове, навчально-методичне, кадрове забезпечення, під-
вищення кваліфікації.

The article summarizes the results of self-analysis of or-
ganizational, law, personnel, educational and methodical 
framework in the process of training specialists of subject ar-

eas 22 «Healthcare» at HSEEU «UMSA» over the period of 
2017. The Academy’s achievements during the above-stated 
period have been represented. The conclusions delineate the 
priority tasks, aimed at enhancing the personnel, educational 
and methodical framework and, as a result, the competitive 
ability of the Academy.

Key words: educational activities, organizational, law, 
personnel, educational and methodical framework, continuous 
education.

Вступ. На початку третього тисячоліття Україна впри-
тул підійшла до трансформаційної межі, коли пульс змін 
відчувається як ніколи раніше. Відбувається кардинальна 
зміна вектору розвитку країни, соціокультурних очіку-
вань, modusʼу vivendi та modusʼу cogitandi, що знаходить 
своє втілення в організації, функціонуванні й розвиткові 
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всіх сфер життя суспільства [5, с. 28]. 
Проте світовий і вітчизняний досвід переконливо до-

водить, що жодні докорінні зміни й інноваційні процеси 
не принесуть бажаного результату без інноваційно мисля-
чого та інноваційно діючого фахівця нового типу, тому 
цілком закономірно, що системні зміни у вітчизняній ме-
дицині та медичній освіті потребують нової генерації якіс-
но та різнобічно підготованих лікарів і медичних сестер, 
що покладає особ ливу відповідальність на вітчизня-
ну вищу медичну школу, яка має до цього достатньо сер-
йозний потенціал [7]. 

У цьому контексті варто наголосити, що потреба в 
комплексних змінах практичної системи охорони здоровʼя 
і підготовки медичних кадрів ‒ це далеко не виключно 
українська проблема, оскільки в умовах глобалізації, яка 
породжує жорстку конкуренцію між постачальниками 
освітніх послуг, практично всі європейські країни мають 
спільні проблеми в галузі кадрових ресурсів: дефіцит, 
повʼязаний із особливостями підготовки медичних кадрів 
у різних країнах; обмежена кількість компетентних і висо-
кокваліфікованих медичних працівників різної ланки, а 
також тих, чия компетентність цілком відповідає локаль-
ним потребам; більшість країн відчуває гостру нестачу 
фахівців, які володіють найважливішими навичками, не-
обхідними для охорони здоровʼя населення; більшість єв-
ропейських країн стикається з проблемою незбалансова-
ного розподілу кадрових ресурсів, які концентруються в 
містах (особливо мегаполісах) і відсутні на периферії, 
особливо в сільській місцевості; незадоволення медичних 
працівників, спричинене несприятливим професійним се-
редовищем: відзначаються відсутність підтримки з боку 
керівного персоналу, недостатнє соціальне визнання, 
слабке кар’єрне зростання, низькі заробітні плати і неста-
ча мотивації; зростання мобільності або так звана «неза-
планована міграція» і різне ставлення до цього явища: 
«країни-донори» висловлюють усе більшу стурбованість 
відтоком кваліфікованих медичних кадрів, тоді як «краї-
ни-реціпієнти» розглядають цей процес як один із можли-
вих шляхів «розв’язання» вказаної проблеми; обмежені 
можливості в регулюванні й управлінні, неналежний рі-
вень моніторингу і брак доступної інформації щодо якості 
освіти і підготовки медичних кадрів, їхньої готовності до 
практичної діяльності etc. [6; 12]. 

Якщо окреслені вище об’єктивні та суб’єктивні фак-
тори мають глобальну тенденцію і системний характер, а 
тому довгоочікувані зміни не можуть відбутися одномо-
ментно, існує низка питань, розв’язання яких безпосеред-
ньо залежить від ефективного менеджменту керівників 
ВМ(Ф)НЗ і роботи колективів цієї групи закладів вищої 
освіти, – це питання організаційно-правового, кадрового 
та навчально-методичного забезпечення процесу підго-
товки фахівців галузі знань 22 «Охорона здоровʼя».

Мета роботи – провести самоаналіз організаційно-
правового, кадрового та навчально-методичного забезпе-
чення процесу підготовки фахівців галузі знань 22 «Охо-
рона здоровʼя» у ВДНЗУ «УМСА» у 2017 році.

Основна частина. Освітня діяльність у ВДНЗУ 
«УМСА» провадиться відповідно до чинних правових ак-
тів: законів України («Про освіту», «Про вищу освіту», 
«Про наукову і науково-технічну діяльність», «Авторське 
право і суміжні права»), «Кодексу законів про працю», по-
станов і рішень Верховної Ради, указів і розпоряджень Пре-
зидента України, постанов і розпоряджень Кабінету Міні-

стрів України, нормативно-правових документів МОЗ 
України та МОН України, наказів Департаменту охорони 
здоровʼя і Департаменту освіти і науки Полтавської облас-
ної державної адміністрації, Статуту академії, локальних 
нормативно-правових актів (інструкцій і положень), які ре-
гламентують діяльність структурних підрозділів академії. 

На виконання ст. 47 розділу IX «Організація освітньо-
го процесу» Закону України ««Про вищу освіту» [2] і По-
станови Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 року 
№ 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов проваджен-
ня освітньої діяльності закладів освіти» [10] науково-ме-
тодичне і навчально-методичне забезпечення освітнього 
процесу відповідає п. 14 «Технологічні вимоги щодо за-
безпечення провадження освітньої діяльності у сфері ви-
щої освіти» розділу «Вимоги щодо провадження освітньої 
діяльності у сфері вищої освіти» і здійснюється відповід-
но до «Положення про організацію освітнього процесу у 
ВДНЗУ «УМСА» (остання редакція ухвалена рішенням 
ученої ради академії від 30.08.2017 р. протокол № 1, за-
тверджена наказом ректора академії від 30.08.2017 року № 
274), яке регламентує вимоги щодо наявності, форми та 
змісту документації, яка стосується нормативно-правової 
бази організації освітнього процесу, планування змісту на-
вчання, планування роботи кафедри, обліку реалізації на-
вчального процесу, власне методичної документації. 

Беручи до уваги, що одне з першочергових завдань з 
удосконалення навчально-методичного забезпечення на-
вчального процесу полягає в організації його належної 
підготовки науково-педагогічними працівниками кафедр і 
суворому контролю з боку адміністрації за постійним 
оновленням цього забезпечення [8, с. 15], в академії приді-
ляється пильна увага вказаному питанню. Викладання 
всіх дисциплін забезпечене методичним супроводом у ви-
гляді: тезових (або повновнотекстових) методичних роз-
робок лекцій; методичних рекомендацій для викладачів; 
методичних вказівок для організації аудиторної (позауди-
торної) самостійної роботи студентів під час підготовки 
до практичного (семінарського) заняття та на занятті 
(трьома мовами); переліку теоретичних питань до ПМК; 
переліку практичних навичок з дисципліни; щорічно по-
новлюваного списку літератури, рекомендованої при ви-
вченні кожної дисципліни (трьома мовами); матеріалів для 
контролю (поточного, проміжного, підсумкового) знань, 
умінь, навичок студентів (трьома мовами), що містять за-
лежно від виду контролю і дисципліни тести різного виду 
(закриті та відкриті) і різних рівнів складності; тести з 
банку ліцензійних іспитів (для дисциплін, питання яких 
входять до бази ліцензійних інтегрованих іспитів); ситуа-
ційні задачі; затверджені відповідною цикловою комісією 
завдання (білети) для складання ПМК та іспитів. 

Для забезпечення всіх рівнів міжпредметної інтегра-
ції розроблені наскрізні програми практичних навичок з 
конкретної дисципліни з урахуванням знань, умінь і нави-
чок із суміжних дисциплін. Окремо до кожної дисципліни 
розроблені довідники для студентів (трьома мовами), в 
яких подається вичерпна для особи, що навчається, інфор-
мація про дисципліну: структура дисципліни; перелік ком-
петентностей (загальних, предметних); опис модулів на-
вчальної дисципліни; конвертація традиційної оцінки в 
бали та критерії оцінювання навчальної діяльності студен-
та; рекомендована література. 

На виконання статті 51 «Практична підготовка осіб, 
які навчаються у вищих навчальних закладах» розділу IX 
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«Організація освітнього процесу» Закону України «Про 
вищу освіту» [2] і відповідно до наказів МОЗ України 
«Положення про клінічний заклад» від 05.06.1997 року 
№ 174 і «Про надання статусу клінічних закладів ліку-
вально-профілактичним закладам охорони здоров’я Авто-
номної Республіки Крим, Дніпропетровської, Одеської, 
Вінницької, Харківської, Київської, Донецької, Запорізь-
кої, Тернопільської, Полтавської, Львівської, Волинської, 
Чернівецької, Херсонської областей та м. Києва» від 
14.09.1998 року № 273, студенти академії проходять ви-
робничу практику у відповідних закладах міського й об-
ласного підпорядкування, що отримали статус клінічних. 
Науково-педагогічними працівниками клінічних кафедр, 
розміщених на цих базах, розроблені методичні рекомен-
дації з організації і проведення виробничої практики, а 
також перелік практичних навичок, якими повинен оволо-
діти / або які повинен удосконалити студент під час про-
ходження практики. Обовʼязковим елементом методично-
го супроводу на кафедрах, які забезпечують професійну і 
практичну підготовку, є «Наскрізна програма підготовки 
студентів медичних факультетів вищих медичних на-
вчальних закладів IV рівня акредитації та лікарів-інтернів 
для оволодіння практичними навичками та методиками, 
необхідними для роботи на посадах лікарів за спеціальніс-
тю «Загальна практика – сімейна медицина». 

У фокусі уваги адміністрації академії перебувають 
питання належної організації профорієнтаційної роботи 
та роботи приймальної комісії. Це підтверджується тим 
фактом, що під час роботи Державної інспекції навчаль-
них закладів України, яка працювала в академії з 17 по 23 
вересня 2017 року, не було виявлено жодних порушень в 
організації та проведенні конкурсного зарахування на 1 
курс у 2017 році за результатами ЗНО і вступних випро-
бувань. 

Слід зазначити, що в руслі сучасних вимог щодо ре-
формування системи вищої медичної освіти в Україні [13, 
c. 8] в академії розпочата робота в напрямку підвищення 
порогу мінімального прохідного бала для зарахування на 
медичні (фармацевтичні) спеціальності. Так, у 2017 р. се-
ред ВМ(Ф)НЗ, підпорядкованих МОЗ України, академія 
посіла друге місце за кількістю вступників із балами мен-
ше 150, котрі були рекомендовані до зарахування на на-
вчання за спеціальністю 222 «Медицина», що представле-
но на рис. 1.
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Рис. 1. Кількість вступників із балами менше 150, рекомендованих 

до зарахування до медичних вишів у 2017 році.

Підтвердженням того, організаційно-правове, кадро-
ве, навчально-методичне забезпечення освітнього проце-
су підготовки фахівців для системи охорони здоровʼя від-
повідає сучасним вимогам, слугує той факт, що 20 жовтня 

2017 року академія вкотре успішно пройшла наглядовий 
аудит щодо відповідності міжнародним вимогам освітніх 
послуг, пов’язаних із одержанням вищої освіти на рівні 
кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста, спеціа-
ліста, магістра, у т.ч. для іноземних громадян, а також під-
готовки науково-педагогічних кадрів і отримала сертифі-
кат системи менеджменту якості (стандарт ДСТУ ISO 
9001:2015). 

Варто наголосити, що в «Рейтингу закладів вищої 
освіти України за Індексом прозорості антикорупційної 
політики (ІПАП-2017) [11], набравши 18 балів і здобувши 
62,07% рівня прозорості (РП, максимальний РП був оціне-
ний у 83,62%), академія посіла 11 місце серед 165 вищих 
навчальних закладів і фактично 4 місце серед ВМ(Ф)НЗ, 
поступившись трьом ЗВО, які перебувають у підпорядку-
ванні МОЗ: Тернопільському державному медичному уні-
верситету імені І.Я. Горбачевського ‒ 20,5 б. і 2 місце в 
загальному рейтингу (70,69% РП), Одеському національ-
ному медичному університету ‒ 18,5 б. і 7 місце в загаль-
ному рейтингу (63,79% РП) та Національному фармацев-
тичному університету ‒ 18,25 б. і 10 місце (62,93% РП) в 
загальному рейтингу.

З метою забезпечення якості навчання й оприлюднен-
ня його результатів запроваджено інформаційну систему 
обліку і моніторингу відвідування занять та успішності 
студентів – «Електронний журнал успішності», який від-
повідає прийнятій в академії політиці прозорості, забез-
печує відкритий доступ до оцінки навчальних досягнень 
студентів і реєстрів науково-педагогічних працівників. 

Важливим кроком на шляху до прозорості й 
об’єктивності оцінювання навчальних досягнень студен-
тів стало запровадження в академії відпрацювань пропу-
щених занять в електронних залах. Натепер відпрацюван-
ня проводиться в трьох залах і на 108 компʼютерах. Для 
організації електронних відпрацювань викладачами ство-
рено потужну тестову базу з усіх навчальних дисциплін, 
вивчення яких передбачене навчальними планами. Ста-
ном на 1 січня 2018 року в базі налічувалося 1 млн. 295 
тис. 314 тестів закритої форми. Згідно з рішенням ректо-
рату від 13 березня 2017 року (протокол № 19) організова-
не її щомісячне поновлення. Варто наголосити, що таке 
управлінське рішення не лише сприяє суттєвому змен-
шенню кількості пропущених занять (рис. 2), але й розви-
тку та вдосконаленню методичної компетентності викла-
дачів. 
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Рис. 2. Динаміка зменшення кількості пропущених занять (вере-
сень–грудень 2016 р. / вересень–грудень 2017 р.).

Усвідомлюючи, що в умовах компетентнісної освіт-
ньої парадигми одним із першочергових завдань є підго-
товка та реалізація освітніх програм нового покоління, які 
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повинні відповідати як сучасним досягненням у відповід-
ній галузі світової та вітчизняної медичної (фармацевтич-
ної) науки, так і враховувати передовий досвід викладання 
тих чи інших дисциплін у ЗВО [8, с. 15], у 2017 році 11 
опорними кафедрами та провідними фахівцями академії 
укладено 16 програм (типових, примірних), затверджених 
МОЗ України. 

Беручи до уваги положення чинного законодавства у 
сфері вищої освіти та на виконання «Ліцензійних умов», в 
академії традиційно приділяється пильна увага такому на-
прямку навчально-методичного забезпечення освітнього 
процесу, як підготовка і видання якісної навчальної та на-
вчально-методичної літератури. Керуючись ст. 32 «Прин-
ципи діяльності, основні права та обов’язки вищого на-
вчального закладу» розділу VI Закону України «Про вищу 
освіту» [2], наказами МОН України від 09.09.2014 р. № 
1006, МОЗ України від 28.08.2017 р. № 972 та листом ДУ 
«Центральний методичний кабінет з вищої медичної осві-
ти» від 01.09.2017 р. № 23-01-9/370 і з метою забезпечення 
належного контролю якості навчально-методичної літера-
тури та проведення її фахової експертизи і надання на-
вчальним і навчально-методичним виданням грифу вченої 
ради ВДНЗУ «УМСА» або Центральної методичної комі-
сії ВДНЗУ «УМСА в академії створено «Науково-мето-
дичну комісію з видавничої діяльності», яку очолює пер-
ший проректор. 

Загалом у 2017 році науково-педагогічні працівники 
академії стали авторами і співавторами 9 підручників, 8 з 
яких ‒ національні. Протягом цього періоду вийшло з дру-
ку 166 навчальних і навчально-методичних посібників, з 
яких 49 ‒ з грифами МОН України, МОЗ України, ДУ 
«ЦМК з ВМО МОЗ України», 117 – з грифами вченої ради 
ВДНЗУ «УМСА» і вчених рад інших ВМ(Ф)НЗ, а також 
створено 17 монографій.

Підтвердженням професіоналізму і фахової компе-
тентності науковців академії слугують високі відзнаки у 
вигляді премій. Так, Указом Президента України від 7 
квітня 2017 року № 101/2017 «Про присудження Держав-
них премій України в галузі науки і техніки 2016 року» 
колектив авторів підручника «Фармакологія» (Вінниця: 
Нова книга, 2011. – 432 с.), серед яких і чотири співробіт-
ника академії – Бобирьов В.М., Рябушко М.М., Петрова 
Т.А., Островська Г.Ю., став лауреатом вказаної премії. 
Другою премією і дипломом журі конкурсу Академії наук 
вищої освіти України у 2017 р. нагороджені проф. Крючко 
Т.О. і доц. Кушнерева Т.В. за підручник для англомовних 
студентів «Pediatrics» («Педіатрія»). 

Принагідно зазначимо, що книгозабезпеченість на-
вчальних дисциплін відповідає ліцензійним вимогам: з 
гуманітарних і соціально-економічних дисциплін цей по-
казник становить 97 %, із природничо-наукових – 98,5 %, 
із професійної підготовки – 98,4 %.

Слід наголосити, що відповідно до Законів України 
«Вищу освіту» [2], «Про авторське право та суміжні пра-
ва» [1], «Про наукову і науково-технічну діяльність» [3] і з 
метою дотримання академічної доброчесності всі текстові 
документи, навчальні і навчально-методичні видання зо-
крема, створені педагогічними і науково-педагогічними 
працівниками академії, проходять перевірку на наявність 
плагіату. У разі отримання негативної оцінки роботи по-
вертаються авторам на доопрацювання. 

Одним із дієвих кроків у напрямку дотримання акаде-
мічної доброчесності та неправомірного використання чу-

жих творів, а також з метою оприлюднення праць співро-
бітників ВДНЗУ «УМСА» наказом ректора академії від 13 
вересня 2017 року № 309 створено інституційний репози-
тарій. Натепер в репозитарїй завантажено 149 авторефера-
тів і дисертацій, 530 продуктів інтелектуальної власності, 
6708 наукових праць, навчальних матеріалів і презентацій, 
а також методичних видань.

У 2017 році освітній процес в академії забезпечували 
92 доктора наук і 406 кандидатів наук, що становить 78,9% 
від загальної кількості науково-педагогічних працівників. 
Натепер в академії налічується 24 кафедри, штат яких на 
95% – 100% укомплектований науково-педагогічними 
працівниками, які мають науковий ступінь доктора або 
кандидата наук.

Керуючись ст. 60. «Післядипломна освіта, підвищення 
кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педаго-
гічних працівників» розділу Розділу X. «Учасники освіт-
нього процесу» Закону України від 01.07.2014 р. №556-VІІ 
«Про вищу освіту» [2], і «Положенням про підвищення ква-
ліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогіч-
них працівників вищих навчальних закладів», затвердже-
ним наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 
України 24.01.2013 р. № 48 та будучи свідомими того, що 
якість підготовки майбутніх фахівців у галузі охорони 
здоровʼя і, у кінцевому результаті, якість надання медичних 
послуг, значною мірою залежать від такої ключової фігури 
освітнього процесу, як викладач вищої медичної школи, ко-
трий повинен бути не лише конкурентоспроможним про-
фесіоналом найвищого ґатунку, але й майстерним педаго-
гом [4], науково-педагогічні працівники академії здійсню-
ють довгострокове підвищення кваліфікації (з обсягом на-
вчальної програми три кредити ЕСТS) не рідше одного разу 
на п’ять років. У 2017 календарному підвищили кваліфіка-
цію 26,6 % штатних викладачів – 151 особа.

Протягом 2017 року приділялася значна увага таким 
короткостроковим формам підвищення кваліфікації, як 
участь у науково-практичних, навчально-методичних, нау-
ково-методичних конференціях різного рівня. Протягом за-
значеного періоду науково-педагогічні працівники академії 
взяли участь у 218 конференціях. Безпосередньо на базі 
академії було проведено 10 Всеукраїнських і міжнародних 
конференцій, що були внесені до реєстру МОЗ і АМН. 

Варто підкреслити, що принципова і водночас кон-
структивна позиція керівництва академії щодо покращен-
ня якості кадрового забезпечення освітнього процесу дає 
позитивні результати, на користь чого свідчить позитивна 
динаміка зростання протягом останніх п’яти років такого 
показника, як «оцінка якості науково-педагогічного потен-
ціалу», що відображено в незалежних рейтингах [9, с. 4].

Упродовж 2017 року в рамках запровадження безвізо-
вого режиму та реалізації програм академічної мобільності 
31 викладач академії взяв участь у закордонних конферен-
ціях і стажуваннях у провідних освітньо-наукових устано-
вах і медичних закладах Естонії, Литви, Словаччини, Фран-
ції, Швеції, Норвегії, Польщі, Австрії, Туреччини, Італії, 
Ірландії, Китаю, США. Така форма підвищення кваліфіка-
ції дала змогу вивчити кращий європейський лікувальний, 
адміністративний і педагогічний досвід, взяти участь у су-
місній розробці інноваційних методів навчання, обмінятися 
науковими здобутками та ідеями, ознайомитися з новітніми 
досягненнями європейської та світової медичної і медико-
педагогічної науки, педагогічними технологіями, а також 
перспективами їх подальшого розвитку.
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У 2017 р. між ВДНЗУ «УМСА» та Університетом 
Поля Сабатьє, м. Тулуза, Франція (Université Paul Sabatier) 
і Університетом Аристотеля, м. Салоніки, Греція (Aristotle 
University) було укладено двосторонні угоди про співпра-
цю у рамках міжнародної програми академічного обміну 
Erasmus+. Згідно з договорами про академічну мобіль-
ність у 2017 р. в університетах Поля Сабатьє і Аристотеля 
пройшли стажування і навчання 3 представники академії. 

Для викладачів (асистентів), науково-педагогічний 
стаж яких менше 5-ти років, протягом вказаного періоду в 
академії були організовані семінари з педагогічної май-
стерності (33 особи), на яких розглядалися актуальні пи-
тання педагогіки і психології вищої школи. Також органі-
зовувалися круглі столи і семінари, тренінги, майстер-кла-
си. Заслуговує на увагу неформальне навчання у вигляді 
так званого «інституту наставництва» – прикріплення мо-
лодих викладачів до досвідчених доцентів і професорів, 
які консультують початківців з питань методики викла-
дання певної дисципліни, ведення і/або створення мето-
дичної документації, ознайомлюють молодь із педагогіч-
ними технологіями і долучають її до створення різнома-
нітних засобів навчання. 

Пильна увага в академії приділяється такій важливій 
формі підвищення кваліфікації, як написання і захист на-
укових кваліфікаційних праць. Упродовж 2017 року один 
науково-педагогічний працівник академії здобув науковий 
ступінь доктора наук і 16 – PhD. Стипендію Кабінету Мі-
ністрів України для молодих учених отримували два ви-
кладача академії.

Висновки. Проведений самоаналіз організаційно-
правового, кадрового і навчально-методичного забезпе-
чення процесу підготовки фахівців галузі знань 22 «Охо-
рона здоровʼя» у ВДНЗУ «УМСА» за 2017 рік засвідчив, 
що це забезпечення відповідає чинному законодавству 
України, свідчить про ефективний менеджмент керівни-
цтва та ефективність управлінських рішень, спрямованих 
на забезпечення конкурентоспроможності академії. Вод-
ночас існує потреба у покращенні таких напрямів роботи, 
як: збільшення кількості науково-педагогічних працівни-
ків із науковим ступенем; збільшення кількості підручни-
ків і посібників, виданих у спеціалізованих видавництвах; 
більш широке залучення провідних науковців академії до 
роботи над національними підручниками; продовження 
суворого контролю за якістю методичних розробок, осо-
бливо для студентів англомовної форми навчання; активі-
зація роботи щодо академічної мобільності; збільшення 
кількості конференцій, внесених до реєстру МОЗ І АМН 
України, що мають проходити на базі академії.
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ФЕТАЛЬНА МЕДИЦИНА І КОНЦЕПЦІЯ «ПЛІД ЯК ПАЦІЄНТ» –  
НОВІ НАПРЯМКИ ПЕРИНАТОЛОГІЇ

Жук С.І., Кондратюк В.К., Дзюба Г.А., Щуревська О.Д.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика

За 20 років в перинатології відбулись революційні змі-
ни. А саме почали стрімко розвиватися нові напрямки такі 
як «перинатальна психологія» та фетальна хірургія. Ці на-
прямки і вкладаються в нову концепцію «плід, як пацієнт» 
і ставлять перед лікарями-практиками нові завдання.

Саме ці питання і розглядаються в циклах тематичних 
удосконалень на кафедрі акушерства, гінекології та меди-
цини плода НМАПО імені П. Л. Шупика. Співробітника-
ми кафедри розроблені такі цикли тематичного удоскона-
лення як: – «Комплексна оцінка стану плода»

– «Ізоімунний конфлікт при вагітності»
– «Основи медицини плода»
– «Індивідуальний супровід плода, як пацієнта»
– «Сучасний стан проблеми внутрішньоутробного ін-

фікування»
– «Медико-соціальні аспекти перинатальної психології»
До проведення циклів залучені і суміжні спеціалісти 

на почасовій основі, які є визнаними фахівцями в даних 
напрямках. Зокрема в циклах, де розглядаються питання 
перинатальної психології приймає участь дипломований 
перинатальний психолог Кобаса О. Д., який проводить 
практичні заняття з курсантами на базі кафедри санаторій 
«Жовтень», де зосереджені вагітні, які потребують певної 
психологічної корекції.

В рамках тематичного удосконалення по перинаталь-
ній психології відбувається тренінг з доулами, що практи-
кують у лікувальних закладах м. Києва. Вказане питання є 
надзвичайно актуальним в сучасному акушерстві, так як 
проблема домашніх пологів є гострою в практиці акуше-
рів-гінекологів.

Цитуючи проф. Брехмана Г. І. (2007 рік) «Сегодня – 
безобидный, как будто ничего не понимающий и не во-
спринимающий плод, а завтра – гражданин, созидатель 
или разрушитель общества и планеты. Все зависти от 
того, какую программу мы разместим в его клеточной па-
мяти. Она-то и будет влиять на его мышление, здоровье и 
поведение через его бессознательное. Этим пока оза бо-
чены только перинатальные психологи, осознавшие, что 
происходит и чем это чревато…» ми розуміємо, що вну-
трішньоутробне здоров’я плода забезпечує його постна-
тальне здоров’я.

Тому іншим питанням яке ми розглядаємо в рамках 
тематичних циклів удосконалення є виявлення концепції 
«плід, як пацієнт».

Зі слухачами викладачі кафедри вивчають питання 
пренатальної діагностики, моніторинг внутрішньоутроб-
ного стану плода, що дозволяє його оцінити як фізіологіч-
ний або сумнівний та невідкладний. Також ми надаємо 
інформацію слухачам про можливості фетальної хірургії в 
Україні, зокрема можливості відділення медицини плода 
пологового будинку № 2 м. Києва, яке є базою нашої кафе-
дри, де практикують співробітники кафедри. 

Кафедра не зупиняється на досягнутому і продовжує 
створювати нові цикли тематичного удосконалення для 
слухачів акушерів-гінекологів України.
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Резюме. В статті розглядаються основні аспекти су-
часної медичної освіти та необхідність впровадження у 
вивчення дисципліни «Внутрішні хвороби» інноваційних 
веб-технологій. Приводяться основні складові інформа-
ційно-освітнього контенту сайту клінічної кафедри для 
вивчення дисципліни «Внутрішні хвороби». Наведені ре-
зультати даних моніторингу сайту за даними Google 
Analytics, що підтверджує необхідність розміщення і 
оновлення інформаційного контенту згідно з потребами 
цільової аудиторії. 

Abstract. The article described the main aspects of mod-
ern medical education and the necessity implementation inno-
vative web-technologies into the «Internal medicine» study. 
The main components of information and educational content 
of the clinical department site for «Internal medicine» study 
process were given. The results of the monitoring data of the 
site based on Google Analytics data are presented, which con-
firms the necessity of placing and updating of information 
content according to the needs of the target audience.

Вступ. Сучасна медична освіта характеризується сво-
єю безперервністю, динамічністю. Щорічно публікуються 
міжнародні рекомендації та протоколи надання медичної 
допомоги з тої чи іншої патології, накопичуються дані до-
казової медицини щодо ефективності і безпеки лікарських 
препаратів, проте у лікаря практичної охорони здоров'я не 
завжди вистачає достатньо часу для ознайомлення з ін-
формацією, що постійно оновлюється. Тому особливе зна-
чення має якісний освітній контент, доступний лікаря на 
робочому місці.

Ціль – створити інформаційно-освітнє середовище 
для забезпечення безперервного фахового розвитку спеці-
алістів з дисципліни «внутрішні хвороби» за допомогою 
інноваційних веб-технологій. 

Основна частина. Впровадження в освітній процес, 
як на додипомному, так і післядипломному етапах навчан-
ня інноваційних веб-технологій – основне завдання сучас-
ної медичної освіти. Методика навчання на кафедрі вну-
трішньої медицини № 3 та ендокринології Харківського 
медичного університету (ХНМУ) базується на застосуван-
ні поряд з традиційними формами навчання новітніх тех-
нологій, а саме інтерактивних веб-технологій як для само-
стійної підготовки студентів, так і для післядипломного 
етапу підготовки/перепідготовки лікарів і реалізується за-
вдяки розробленому ще в 2013 році сайту кафедри (http://
vnmed3.kharkiv.ua), що значно підвищує ефективність на-
вчального процесу і сприяє формуванню професійних 
компетенцій.

Для студентів, інтернів, ординаторів, аспірантів, ліка-
рів на сайті кафедри представлені наступні освітні матері-
али з дисципліни «Внутрішні хвороби»: клінічні рекомен-

дації і протоколи надання медичної допомоги, структуро-
вані за нозологіями; навчальні посібники, книги за фахом 
«Внутрішні хвороби»; презентації доповідей конферен-
цій; відеолекції (доповіді конференцій і тематичні відео-
лекції); веб-конференції з проблемних питань внутрішніх 
хвороб, розбори клінічних випадків; електронні курси; 
електронна база клінічних випадків; електронна база ЕКГ; 
тестові тематичні тренажери; тестові тренажери клінічних 
випадків; медичні он-лайн калькулятори (швидкість клу-
бочкової фільтрації по Кокрофту-Голту, MDRD; шкала 
GRACE (Global Registry of Acute Coronary Events) – оцінка 
ризику летальності і розвитку інфаркту міокарду; 
CHA2DS2-VASс – шкала ризику тромбоемболічних 
ускладнень у хворих з фібриляцією передсердь, HAS-
BLED – шкала ризику кровотеч; шкала PRECISE-DAPT, 
шкала DAPТ – подвійна антитромбоцитарна терапія та 
ін.); флеш-карти для швидкого запам'ятовування матеріа-
лу; блог кафедри по внутрішнім хворобам з розбивкою на 
розділи для автоматичного сортування освітньої інформа-
ції на підставі формування тематичних потенційних інтер-
есів користувальницької цільової аудиторії (артеріальна 
гіпертензія, серцева недостатність, ішемічна хвороба сер-
ця, серцева недостатність, аритмії, ураження клапанів сер-
ця, легенева гіпертензія, цукровий діабет, клінічна фарма-
кологія внутрішніх хвороб та ін.). Слід відзначити високу 
ілюстративність розміщуваних матеріалів за допомогою 
інноваційних веб-технологій, що значно підвищує якість 
освіти.

Переваги розміщення освітніх матеріалів на сайті клі-
нічної кафедри: динамічність оновлення інформації, прак-
тична орієнтованість освітнього матеріалу, доступність 
навчання, вільний темп освоєння матеріалу, необмежений 
тимчасовими рамками, місцем проведення занять, мо-
дульність навчання, особистісно-орієнтований підхід у 
навчанні, різноманітність педагогічних технологій, вико-
ристання різних методів, форм і засобів навчання і контр-
олю знань, умінь і навичок.

Сайт кафедри внутрішньої медицини №3 та ендокри-
нології ХНМУ працює вже протягом 5 років. За цей час і 
викладачі і студенти, інтерни, пацієнти і лікарі зуміли ско-
ристатися його можливостями. З моменту заснування сайт 
відвідало більше ніж 108 тисяч унікальних відвідувачів, 
які вчинили понад 194 тисяч підключень до сайту і пере-
глянули понад 695 тисяч веб-сторінок. Більшість відвіду-
вачів сайту проживають в Україні, Росії, Сполучених Шта-
тах Америки, Білорусії, Узбекистані, Казахстані, Велико-
британії. 

Висновки. Дані моніторингу диктують необхідність 
розміщення та динамічного оновлення на сайтах клініч-
них кафедр клінічних рекомендацій, алгоритмів діагнос-
тики і лікування, а також розробки і впровадження он-
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лайн шкал і калькуляторів оцінки ризиків, що є особливо 
актуальним в епоху доказової медицини та полегшує по-
всякденну роботу лікаря.
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ІНОЗЕМНИХ  
СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ НА ПЕРШОМУ КУРСІ НАВЧАННЯ

Зайцева О.В., Кнігавко В.Г., Бондаренко М.А., Пономаренко Н.С., Морозова О.М.
Харківський національний медичний університет

Умови сучасного освітньо-професійного середовища 
передбачають мобільність студентів та викладачів по 
всьому світу. Так, до Харківського національного медич-
ного університету залучена велика кількість іноземних 
студентів з різних регіонів планети. Одним із найважливі-
ших компонентів у навчально-виховному процесі при ро-
боті з цими студентами стало вміння викладачів співпра-
цювати з людьми інших культур, мов та релігій. При цьо-
му значущим є позитивне ставлення до різноманіття куль-
тур, поглядів в усіх галузях життя, що актуалізує пробле-
му міжкультурних комунікацій як педагогів, так і студен-
тів [1–3].

Комунікативна культура близька за змістовим визна-
ченням до комунікативної етики, системи моральних 
принципів, норм та цінностей, які надають міжособистіс-
ним взаєминам гуманістичну значущість [4].

Безумовно, співробітники деканатів, які розподіляють 
на І курсі іноземних студентів з різних країн по групах, 
приймають до уваги культурні і ментальні (тобто сутність 
національного характеру) відмінності цих студентів. Між 

тим в реальності в таких групах на практичних заняттях 
викладачі стикаються з певними психологічними особли-
востями особистості іноземних студентів у процесі їхньої 
адаптації до навчання у вищому навчальному закладі. В 
цих ситуаціях викладачеві приходить на допомогу виключ-
но здатність до міжкультурного розуміння (тобто здатність 
поставити себе на місце іншої людини в контексті її націо-
нальної культури), розуміння почуттів іноземної людини, її 
ідей та вчинків. Це вміння виступає головним чинником у 
вирішенні труднощів адаптаційних процесів, формує по-
лікультурну компетентність викладача та стає наявним 
прикладом у формуванні комунікативної культури інозем-
них студентів-медиків на першому курсі навчання.

Викладачі кафедри «Медичної та біологічної фізики і 
медичної інформатики» нашого вузу, працюючи з інозем-
ними студентами першого та другого курсів, приділяють 
значну увагу щодо формування їхнього свідомого став-
лення до майбутньої професійної діяльності, досягнення 
високої культури мовлення, розвитку навичок ділового 
спілкування, самовиховання, тощо. На заняттях при роз-
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гляданні будь-якої теми з дисципліни, що вивчається, цім 
студентам видається перелік питань, які розроблені відпо-
відно до типової програми, на котрі вони мають дати роз-
горнуті відповіді в усній формі. При цьому викладачі ак-
центують увагу іноземних студентів на важливості вміння 
професійного спілкування у майбутній професійній діяль-
ності студентів-медиків. У таких діалогах при толерантно-
му підході викладача до міжкультурної комунікації іно-
земний студент дійсно відчуває визнання за іншими права 
на повагу їхньої особистості та самоідентичності, терпи-
мість до інших поглядів, звичок і вірувань. Толерантність 
педагога є умовою, що сприяє ефективній міжкультурній 
та міжетнічній взаємодії як протягом заняття, так і в пер-
спективі.

Таким чином, комунікація стає важливим аспектом 
культури, як і культура важливою умовою реалізації кому-
нікації. Ідея діалогу розгорталася в працях М. Бахтіна, де 
висунуто положення про те, що людина – унікальний світ 
культури, яка вступає у взаємодію з іншими особистостя-
ми – культурами. М. Бахтін розумів культуру як форму 
спілкування людей та форму діалогу [5]. Формування у 
студента-медика певного досвіду спілкування в подаль-
шому передбачає розвиток психоемоційної сфери його 
особистості, а також інтелектуальних та професійних 
якостей, що будуть реалізовуватися через розширення 
професійного спілкування.

Відтак, найважливішим фактором у процесі форму-
вання комунікативної культури іноземного студента-меди-
ка є полікультурна компетентність педагога вищої школи, 

що пов’язано з реалізацією гуманістичних ідей філософії 
та психології.

Викладачами нашої кафедри накопичено достатньо 
позитивного досвіду щодо спілкування зі студентами різ-
них націй та конфесій. Цей досвід є дуже важливим для 
осмислення внутрішньої потреби людини необхідності 
долати особистісно-психологічні бар’єри в процесі міжна-
ціонального спілкування, особливо при виникненні склад-
них конфліктних ситуацій в групах, де навчаються інозем-
ні студенти різного віросповідання і національних тради-
цій. Для майбутніх іноземних лікарів цей досвід стане 
життєво важливим компонентом подальшої професійної 
діяльності та професійного спілкування.
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ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ МЕДИЧНОЇ  
СЛУЖБИ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

Заказнов В. Ф., Сорокіна О. Ю. 
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»

Складні і постійно змінні умови, в яких здійснюється 
розбудова та модернізація Збройних Сил України, перебу-
вання країни у стадії війни значно посилюють роль люд-
ського фактора, морально-психологічного стану військо-
вослужбовців та суспільства в цілому. 

Операція об’єднаних сил, яка проходить на сході кра-
їни, змусила нас згуртуватися, переосмислити події що 
відбуваються та спромогтись на активні дії щодо збере-
ження цілісності нашої Батьківщини. У контексті військо-
вої діяльності слід відзначити, що сьогодення диктує нові 
вимоги до бойового потенціалу, підготовленості, бойових 
якостей, найефективнішого застосування в бою техніки та 
озброєння, організації навчання та патріотичного вихо-
вання особового складу. Військово-патріотичне виховання 
має пронизувати весь навчально-виховний процес та по-
єднувати національне, громадянське, моральне, естетич-
не, правове, фізичне й трудове виховання. Одним із най-
важливіших завдань педагогів є робота з формування у 
майбутніх офіцерів Збройних Сил України медичної служ-
би громадянських якостей та розуміння належності до 
українського народу.

Вирішити саме ці завдання можливо завдяки впрова-
дженню в систему підготовки офіцерських кадрів заходів 
військово-патріотичного виховання, які у подальшому за-
безпечать створення та ефективне функціонування на-
вчально-виховного процесу як засобу військово-патріо-
тичного впливу на майбутніх офіцерів – захисників і па-

тріотів своєї держави та свого народу. Сучасному суспіль-
ству і Збройним силам України потрібен новий тип вій-
ськового лікаря – інтелектуальний, цілеспрямований, від-
повідальний, успішний, професійно грамотний, морально 
підготовлений, активний, творчий, креативний, самостій-
ний офіцер з високим рівнем патріотичної свідомості.

Таким чином військове-патріотичне виховання має 
комплексний характер. Ефективне рішення цього завдан-
ня вимагає від педагогів інноваційних підходів до навчан-
ня і виховання майбутніх офіцерів. Для рішення цього за-
вдання викладачі кафедри навчаючі студента як військово-
го спеціаліста прищеплюють високі патріотичні почуття, 
персональну відповідальність за захист Вітчизни, неза-
лежності та територіальної цілісності України.

Наприклад, на заняттях з загальновійськової підготов-
ки викладачі розповідають про джерела народження Укра-
їнської армії, історії козацтва, його роль у національно-ви-
зволенному русі в Україні. З цією метою широко викорис-
товуються відеоматеріали. До кожного заняття готуються 
відеоролики, відеокліпи з патріотичними піснями в першу 
чергу за тематикою Збройних Сил України та інший мате-
ріал для виховання патріота.

За час перебування на кафедрі викладацький склад, 
незалежно від навчальної дисципліни, прищеплює студен-
там практичні навички у виконанні статутів Збройних 
Сил. На заняттях з стройової підготовки досягається зла-
годженість у виконанні стройових прийомах, виконанні 
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команд, прищеплюється любов до військової дисципліни 
та військовому порядку. 

Військова дисципліна на заняттях розглядається як 
усвідомлена студентами свого військового обов’язку, від-
повідальності за захист Вітчизни, незалежності та терито-
ріальної цілісності України, їх вірності Військової присязі.

Для додаткових відпрацювань навичок з тактичної та 
вогневої підготовки, патріотичного виховання, майбутні 
офіцери опанували, завдяки тісної співпраці кафедри з 
полком спеціального призначення «Дніпро-1», сучасні 
принципи поводження зі зброєю, опанували під керівни-
цтвом інструкторів що мають бойовий досвід в зоні АТО. 
Заключним етапом стало відпрацювання тактичних сцена-
ріїв з надання допомоги в бойових умовах на місцевості з 
використанням піротехніки, додаткового фізичного наван-
таження. Це дозволило створити умови, наближені до ре-
альних та надало можливість студентам використати на 
практиці отриманні знання. Крім того студенти ознайоми-
лись з історією створення та бойовим шляхом полку.

Великий інтерес у студентів викликають зустрічі з ви-
пускниками кафедри-військовими лікарями, які на тепе-
рішній час проходять службу в Збройних Силах України, 
виконують різні посадові обов’язки, приймали участь в 
АТО.

Для активізації військово-патріотичного виховання 
кафедра співпрацює з громадським об’єднанням «Дух на-
ції», яка об’єднує небайдужих, соціально активних і патрі-
отично налаштованих українців, які не просто пережива-
ють за долю країни, а готові брати участь у змінах на кра-
ще, створювати ці зміни. 

Місто Дніпро завжди пишалося своїми бойовими та 
трудовими традиціями. З початком війни на Донбасі Дні-
про – це прифронтове місто. Населення міста, в особливо 
студентська молодь ще більш згортувалась, активізували-
ся патріотичні настрої. Багато студентів кафедри у вільний 
час від занять доглядають поранених бійців Української 
армії у військовому шпиталю та лікарнях міста.

Кафедра не залишається в стороні від місцевих захо-
дів військово-патріотичного виховання молоді. Вже тра-
диційно навчання на кафедрі громадян України першого 

року навчання починається з відвідування музею воїнам 
АТО, який був створений першим в Україні. Досвідчені 
екскурсоводи розказують про героїчну боротьбу наших 
воїнів за гідність і територіальну цілісність України.

Сьогодні патріотизм як ніколи, за усі часи незалеж-
ності нашої держави, набув нових форм та особливого 
значення, об’єднав країну, згуртував суспільство. Саме з 
патріотизмом пов’язане становлення і розвиток світо-
сприймання, формування світогляду майбутнього офіце-
ра, формування життєвої позиції та способи самовдоско-
налення.

Таким чином військово-патріотичне виховання сту-
дентів на кафедрі має носити активний, творчий та насту-
пальний характер. Патріотичний аспект має бути присут-
нім під час вивчення всіх навчальних дисциплін. Почуття 
патріотизму важливе особливо для військових людей, для 
військової еліти – офіцерів, для яких захист інтересів 
українського народу є конституційно визначене завдання.
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ПЕРШОЧЕРГОВЕ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ДОДИПЛОМНОЇ ПІДГОТОВКИ

Запорожан В. М., Гладчук І. З., Марічереда В. Г., Волянська А. Г.
Одеський національний медичний університет

Вступ. Підготовка медичних працівників відповідно 
до загальноприйнятих міжнародних норм викладання з 
урахуванням особливостей та інтересів національної сис-
теми охорони здоров’я є оптимальною стратегією досяг-
нення концептуально нового рівня якості підготовки май-
бутніх фахівців [1, 2]. Узагальнення та впровадження пе-
редового досвіду викладання дисципліни «акушерство та 
гінекологія» у вищих навчальних закладах (ВНЗ) МОЗ 
України є одним із напрямків роботи опорної кафедри. 
Тому розробка типових програм була доручена фахівцям 
опорних кафедр, визначених у наказі МОЗ України від 
23.08.2011 № 532 «Про внесення змін до наказу МОЗ 
України від 26.02.2003 року № 86».

Мета роботи – висвітлити основні питання стосовно 
розробки нової типової робочої програми з дисципліни 
«акушерство та гінекологія».

Основна частина. На нараді представників однопро-
фільних кафедр з дисципліни «акушерство та гінекологія» 
виникли питання стосовно розробки нової типової робо-
чої програми для підготовки фахівців другого (магістер-
ського) рівня вищої освіти галузі знань 22 «Охорона 
здоров'я» у вищих навчальних закладах МОЗ України за 
спеціальністю 222 «Медицина», кваліфікації освітньої 
«Магістр медицини», кваліфікації професійної «Лікар»:

1. Визначити кількість модулів – розділів з дисциплі-
ни «Акушерство та гінекологія». Розподілити зміст про-
грами відповідно між 4 та 6, 5 та 6 курсами.

2. Виключити або обмежити у змісті діючої програми 
все те, що не відповідає спеціальним компетенціям згідно 
галузевих стандартів.

3. Визначити порядок проходження виробничої прак-
тики на 4 та 5 курсах.
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4. Розглянути питання про відповідність підручників, 
навчальних посібників сучасним міжнародним медичним 
стандартам.

Відповідно до нового навчального плану при вивченні 
дисципліни «акушерство і гінекологія» змінюється обсяг 
годин з 360 годин / 12 кредитів, з них 30 – лекційних, 190 – 
практичні заняття, 140 – СРС на 345 годин / 11,5 кредитів, 
з них 20 – лекційних, 160 – практичні заняття, 165 – СРС.

Згідно із внесеними змінами в типову програм (від 
2015 року) загальна кількість модулів з дисципліни скла-
дає 3: 4 курс – Модуль 1. «Захворювання органів жіночої 
репродуктивної системи. Планування сім’ї». 5 курс – Мо-
дуль 2. «Фізіологічний та патологічний перебіг вагітності, 
пологів та післяпологового періоду». 6 курс – Модуль 3. 
«Акушерство та гінекологія». Цей розподіл довів свою до-
цільність. Більшість фахівців ВНЗ підтримують пропози-
цію щодо об’єднання двох модулів з фізіологічного та па-
тологічного акушерства в один. Можливо при цьому, дещо 
збільшити або перерозопділити кількість годин та визна-
читись з питаннями, які необхідно вивчати. Слід виключи-
ти або значно обмежити у змісті нової типової програми 
теми та питання з акушерства та гінекології, які не відпо-
відають спеціальним компетенціям, спеціальним резуль-
татам згідно галузевих стандартів. Зокрема, з гінекологіч-
ної тематики (нейроендокринні синдроми, ендометріоз, 
дитяча гінекологія, репродуктивна медицина, онкологія) 
та акушерства (більшість екстрагенітальних захворювань 
у вагітних, догляд за новонародженими). Більшість фахів-
ців підтримує пропозицію розподілити між 4 та 6 курсом, 
5 та 6 курсом теми, що повторюються, та зробити наголос 
на вивченні на 6 курсі тем з невідкладних станів в акушер-
стві та гінекології. Деякі фахівці вважають недоцільним 
необхідність скорочення навчальної програми з дисциплі-
ни, тому що на 6 курсі теми, з яких отримані базові знання 
на 4 та 5 курсах, розглядаються з фахових позицій погли-
блено, враховуючи клінічні ситуації та тестові завдання 
формату КРОК – 2. Є пропозиція відмінити обов’язкове 
написання навчальних історій з акушерства і гінекології, 
враховуючи підготовку, в першу чергу лікарів загальної 
практики. Замінити написання історій слід курацією вагіт-
них та роділь та гінекологічних хворих під час виробничої 
практики або винести на самостійну роботу студентів 
(СРС).

Залишається відкритим питання виробничої практи-
ки. Деякі ВНЗ змінили порядок проходження практики 
студентами: 4 курс – гінекологічна лікарська практика в 
гінекологічному стаціонарі, 5 курс – акушерська поліклі-
нічна практика в жіночих консультаціях.

Також провідні фахівці вважають, що слід об’єднати 
створення типових навчальних програм, а саме програми 
для вітчизняних, іноземних студентів, і програми з вироб-
ничої практики на 4 та 5 курсах під керівництвом однієї 
опорної кафедри (ОНМедУ). На сьогодні ці програми 

створені в різні роки і різними кафедрами. Можливо слід 
об’єднати типову навчальну програму та програму з ви-
робничої практики з акушерства та гінекології в єдину з 
метою дотримання наступності (спадкоємності) в навчан-
ні. Вирішити питання включення навчальних годин з ви-
робничої практики в загальні години навчального плану 
на 4 та 5 курсах. Рекомендувати проводити виробничу 
практику під час семестру, а не як літню виробничу прак-
тику в липні.

Щодо відповідності підручників, навчальних посіб-
ників сучасним міжнародним медичним стандартам з на-
дання допомоги. Наказ МОЗ № 1422 від 29.12.2016р., та 
інформаційної довідки МОЗ від 29.12.2017р. дозволяє 
українським лікарям використовувати у своїй практиці 
міжнародні клінічні протоколи. У зв’язку з цим, доціль-
ним було б створення робочі групи з перевидання існую-
чих навчальних посібників для студентів згідно міжнарод-
них сучасних медичних стандартів з урахуванням реко-
мендацій МОЗ України.

В більшості ВНЗ протягом останніх років змінено 
формат лекцій та практичних занять. Це стосується інтер-
активних технологій навчання, які сприяють засвоєнню до 
70% матеріалу. Найбільш популярними є ділові ігри, ”моз-
ковий штурм”, кейс-ситуації.

Необхідність усунення недоліків у підготовці майбут-
ніх лікарів прийнято вважати наслідком застарілих і недо-
сконалих навчальних програм, надмірною кількістю сту-
дентів у групах. Як з цим можна не погодитися? Однак, 
пошуки виходу із ситуації, що склалася в медичній освіті, 
мають наштовхнути нас на прийняття рішень, які забез-
печать позитивні результати.

Висновки. Першочерговими завданнями щодо удо-
сконалення навчально-методичного забезпечення студен-
тів є ретельна підготовка програми нового покоління з 
дисципліни «акушерство та гінекологія» для 4–6 курсів 
додипломної підготовки фахівців у ВНЗ МОЗ України. 
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РЕТРОСПЕКТИВНИЙ ОГЛЯД ПОШИРЕННЯ АДЕНОМІОЗУ В ЖІНОК ІЗ СУПУТНЬОЮ 
ГІНЕКОЛОГІЧНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ

Запорожченко М.Б.,Сидоренко А.В.
Одеський національний медичний університет

Вступ Одними з найбільш часто зустрічаємих хвороб 
жіночої статевої системи є міома матки та аденоміоз. Міома 

матки та аденоміоз відносяться до найбільш частих гінеко-
логічних захворювань після запальних процесів. Міому 
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матки при профілактичних оглядах вперше виявляють у 
1–5 % обстежуваних, серед гінекологічних хворих – до 30–
35 %. Ендометріоз зустрічається у жінок будь-якого віку не-
залежно від соціального стану. За даними деяких учених, 
частота генітального ендометріозу коливається від 12 до 50 
%. Частота спільної зустрічальності міоми матки і аденомі-
озу досить велика і коливається від 35 до 80 % [1]. 

 Незважаючи на те що вивчення аденоміозу триває 
вже понад 150 років, до сьогоднішнього дня немає єдиної 
думки про етіологію та патогенез даного захворювання.
Данних про частоту виникнення різних форм аденоміозу в 
літературі порівняно мало. [2].

Метою нашого дослідження стало вивчення пошире-
ності аденоміозу у жінок що мають поєднану патологію мі-
ома матки та аденоміоз. Порівняння морфологічних осо-
бливостей внутрішнього ендометріозу при поєднанні його з 
міомою матки, у жінок які перенесли оперативне лікування.

Матеріали та методи. Нами були вивчені архівні ма-
теріали медичної документації гінекологічного відділення 
ООКМЦ за 2017рік, що є клінічною базою ОНМедУ, кафе-
дри акушерства та гінекології № 1. Ретроспективно дослі-
джено поширеність ендометріозу у жінок що мають поєд-
нану патологію міома матки та аденоміоз, які перенесли 
оперативне лікування.

 Результати та їх обговорення. Були відібрані та ви-
вчені морфологічні зразки отримані в результаті проведе-
них 108 гістеректомій у жінок. Весь матеріал пройшов 
ретельне патогістоморфологічне дослідження.

З них аденоміоз як самостійне захворювання виявле-
ний у 13 (12 %) випадках, лейоміоми звичної будови в по-
єднанні з аденоміозом у 30 (27,8 %) випадках. Лейоміоми 
звичної будови без аденоміозу 24 (22,2 %)випадки, лейо-
міоми особливих гістологічних форм 25 (23 %), лейоміо-
ми особливих гістологічних форм в поєднанні з аденоміо-
зом в 5 (4,6 %)випадках,лейоміоматоз 3 (2,8 %), інша пато-
логія 8 (7,4 %). Загалом аденоміоз в тій чи іншій формі був 
виявлений у 48 пацієнток. Вік прооперованих хворих від 
33 до 62 років. Процентне співвідношення пацієнток з 
аденоміозом склало 44,44 % . 

Всі прооперовані хворі мали симптоматичний клініч-
ний перебіг захворювання у вигляді больового синдрому, 
АМК, анемії, диспареунії або «об’ємних» розмірів пухли-
ни, ріст пухлин, синдром стискання суміжних органів.

Так як аденоміозом та міомою матки переважно 
страждають жінки репродуктивного віку для аналізу по-
ширеності патології нами була обрана група хворих до 47 
років. Кількість таких пацієнток у яких був виявлений 
аденоміоз, як самостійне захворювання або в поєднанні з 
тією чи іншою патологією – 25, що склало 52,08 % від про-
оперованих пацієнток (гістеректомія) в цій віковій групі.

Процентне співвідношення у хворих з аденоміозом у 
пацієнтів фертильного віку вище, ніж у загальній групі – 
52,08 % проти 44,44 % 

Внутрішній ендометріоз рідко буває ізольованим. Він 
часто асоціюється з іншою патологією матки, такими як 

міома матки, гіперплазія ендометрію, кістами яєчників. 
З 25 випадків аденоміоз в «чистому» вигляді тобто 

аденоміоз з ураженням тільки стінки матки був виявлений 
тільки в одному випадку. 

Найбільш часто зустрічається аденоміоз в поєднанні з 
лейоміомою, гіперплазіею ендометрію (проста, комплек-
сна, поліповидна) – 8 випадків, що склало 32 %, аденоміоз 
з лейоміомою при відсутності гіперплазії ендометрію – 4 
випадки, що склало 16 %. Аденоміоз в поєднанні з лейомі-
омою, гіперплазіею ендометрію та кістами яєчника – 3 ви-
падки, що склало 12 %.

В цілому ж випадки поєднання аденоміозу з лейоміо-
мою в виділеній групі – 17 випадків, що становить 68 %. 
Така висока цифра змушує замислитися про вплив адено-
міозу на розвиток лейоміом у жінок фертильного віку. 

Серед форм ураження однозначно домінували дифуз-
но-вогнищева (9 випадків – 36 %),вогнищева форма (7 ви-
падків – 28 %), дифузна (6 випадків – 24 %).

За ступенем поширеності аденоміозу переважали ви-
падки з першою та третьою стадією ураження – по 9 ви-
падків, що становить 36 %.Другою стадією 4 випадка 
(16 %),та четверта стадія у 3 випадках (12 %).

При першій та другій стадіях домінували «малі» фор-
ми ураження, при третій та четвертій – більш виражені 
форми – дифузна з наявністю вогнищ та дифузна з наяв-
ністю вузлів.

Висновки. Вивчення патогенезу поєднанних захво-
рювань продовжує залишатися актуальним в сучасній гі-
некології не лише із-за високої частоти їх зустрічальності, 
а й значного негативного впливу на репродуктивну систе-
му та загальний стан здоров’я жінок. [4] Проблема адено-
міозу з урахуванням його поширеності очевидно змусить 
нас ще не раз повертатися до цієї теми.Частота поєднання 
аденоміозу з вузловими утвореннями міометрія ставить 
питання про взаємний вплив цих процесів, і, можливо 
змусить нас розглядати аденоміоз, як провокативний фак-
тор з розвитку лейоміом. 
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Вступ. В умовах проведення реформ до освітнього 
процесу, постійно з’являються сучасні вимоги до якості 
освіти: вмотивованісті студентів, активний ріст розумових 
здібностей, отримання можливостей оперування матеріа-
лом, а також заохочування до оволодівання новими про-
фесійними навиками та кваліфікаційної підготовки сту-
дентів.

Новітні методи навчання дозволяють навчити студен-
тів ефективно та продуктивно мислити і своєчасно при-
ймати правильні рішення.

Метою даного навчання є підвищення рівня засвоєння 
навчального матеріалу шляхом поліпшення розуміння, 
запам’ятовування й відтворення здобутих знань на прак-
тиці. Це досягається за допомогою сучасних технологій 
(мультимедійних, аудіо-, відеотехнологій).

Як відомо, близько 80 % інформації сприймається ор-
ганами зору, близько 15 % – слуху і 5 % – тактильні від-
чуття дотик, нюх і смак [2]. Залучення усіх вище перера-
хованих рецепторів сприяє включенню емоційної складо-
вої та концентрації уваги студента під час навчання. Отже, 
при використанні мультимедійних технологій сприйма-
ється близько 95% інформації. Питання використання 
мультимедійних технологій розглядали у своїх роботах 
О. Ващук, Д. Вертипорох, Л. Гаврілова, Б. Корчевський, 
О. Пінчук, З. Сейдаметова та ін. [1].

На мою думку, процес навчання буде більш ефектив-
ним коли мультимедійні засоби будуть поєднуватись із ін-
терактивними, оскільки крім емоційної сфери студента 
залучається ще й діяльнісна, і саме це забезпечить висо-
коякісну підготовку майбутніх медиків. 

Основна частина. Інтерактивне навчання – це на-
вчання, яке відбувається за умови постійної, активної вза-
ємодії усіх суб’єктів навчального процесу [3].

Основою сучасної інтерактивної підготовки є:
а) безпосередня участь кожного учасника занять, що 

зобов’язує викладача зробити кожного з них активним шу-
качем шляхів і засобів розв’язання тієї чи іншої проблеми;

б) взаємного інформаційного, духовного збагачення: 
навчальний процес необхідно організовувати таким чи-
ном, щоб його учасники мали змогу обмінятися життєвим 
досвідом та отриманою інформацією;

в) особисто зорієнтованого навчання [4].
В процесі викладання широко використовуються 

мультимедійні технології: презентації, навчальні відео-
фільми, комп’ютерні програми, що допомагають краще 
зрозуміти та проаналізувати попередньо засвоєний матері-
ал. Для підвищення ефективності застосування мультиме-
дійних технологій викладачу доцільно правильно сплану-
вати навчальний процес: 1) матеріали даного типу повинні 
бути включені в основну структуру заняття; 2) викладач 
повинен задати контрольні запитання (завдання), відпові-
ді на які студент може знайти під час перегляду; 3) матері-
ал підбирається шляхом залучення емоційної сфери; 4) 
для кращого засвоєння та розуміння позиції інших учас-
ників навчального процесу доцільно використовувати ін-
терактивні методи («мозкового штурму», «круглого сто-
лу», дискусії, ситуаційного аналізу); 5) формування уза-
гальнених висновків щодо пройденого матеріалу. 

Висновки. На мій погляд, задля покращення навчаль-
ного процесу та засвоєння наукового матеріалу студента-
ми доцільно використовувати поєднання мультимедійних 
та інтерактивних методів навчання увищій школі. Наше 
дослідження не вичерпує усіх питань даної теми та потре-
бує подальших досліджень.
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ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ШЛЯХОМ  
СУЧАСНИХ МЕТОДІВ ВИКЛАДАННЯ МЕДИЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Зарічна О. Й. 
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СИСТЕМА МОТИВАЦІЇ ВИКЛАДАЧІВ ВИЩОЇ ШКОЛИ ЯК ФАКТОР ПОЛІПШЕННЯ  
ЯКОСТІ ОСВІТИ

Зелена І. І., Железнякова Н. М., Візір М. О.
Харківський національний медичний університет

Професорсько-викладацький склад вузів є ключовим 
елементом вищої школи, і від кваліфікації викладача, його 
педагогічної компетентності, умов праці та життя, люд-
ських і моральних якостей, загальної культури залежать і 
якість підготовки фахівців, і результативність економічної 
діяльності. Від розуміння мотиваційних установок такою 
категорією працівників залежать настрій на роботу, заці-
кавленість в кінцевих результатах, готовність працювати з 
високою віддачою, що є основним проявом робочої пове-

дінки. Постійне використання грошових виплат в якості 
єдиного інструменту стимулювання трудової діяльності 
може надати суперечливий вплив на діяльність професор-
сько-викладацького корпусу вищої школи.

Стосовно професорсько-викладацького складу немо-
нетарне стимулювання трудової діяльності може проводи-
тися шляхом створення умов для успішного захисту дис-
ертацій, що сприяє збільшенню числа штатних викладачів 
кафедр з науковим ступенем; збільшення числа аспірантів, 
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докторантів, магістрантів; підвищення якості викладання. 
Внаслідок використання даних методів відбувається зрос-
тання задоволеності освітнім процесом студентів, аспі-
рантів, магістрантів, в результаті чого ми отримуємо зрос-
тання компетенцій, підвищується продуктивність педаго-
гічної праці, бажання подальшого професійного зростан-
ня і навчання протягом усього життя.

Для організації перспективної роботи вищої школи 
необхідно стимулювання, орієнтоване на довгострокову 
мотивацію трудової діяльності викладацьких колективів. 

Отже, доцільно застосування перспективної форми стиму-
лювання, тобто мотивування викладачів на досягнення за-
гальних цілей і високих кінцевих показників діяльності 
ВНЗ.

Завдання розвитку вищої освіти вимагають бачення 
довгострокових перспектив, відповідно до яких слід вста-
новлювати і нинішню кадрову політику, здатну в майбут-
ньому забезпечити оптимальний баланс збереження і 
оновлення викладацьких кадрів у вищій школі.
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Резюме. У статті висвітлено особливості реформуван-
ня англомовного навчання іноземних студентів, відобра-
жено досвід застосування комплексних атестаційних 
практично-орієнтованих екзаменів випускників у контек-
сті європейської кредитної трансферно-накопичувальної 
системи у Львівському національному медичному універ-
ситеті імені Данила Галицького. 

Abstract. The article highlights the features of reforming 
English teaching foreign students, reflected experience of 
complex practice-oriented examination in the context of 
European Credit Transfer – Accumulation System at Danylo 
Halytsky Lviv National Medical University.

Вступ. Загальні принципи оцінювання студентів 
Львівського національного медичного університету імені 
Данила Галицького (далі Університет) визначаються По-
ложенням про організацію освітнього процесу у ЛНМУ 
імені Данила Галицького (ухвалене Вченою Радою 
18.02.2015, протокол №1-ВР). Ця процедура встановлює 
детальні правила та рекомендації щодо оцінювання ре-
зультатів навчальної діяльності студентів, включаючи за-
ліки, екзамени, диференційовані заліки, атестацію випус-
кників та зарахування кредитів [1,2].

Основна частина. Комплексний атестаційний прак-
тично-орієнтований екзамен перевіряє готовність випус-
кника здійснювати на реальному об'єкті майбутньої про-
фесійної діяльності (людина) або на моделі такого об'єкта 
(фантом, муляж, ситуаційне завдання тощо) виробничі 
функції, які неможливо оцінити методом стандартизова-
ного тестування.

До складання комплексних атестаційних практично-
орієнтованих екзаменів допускаються студенти, які по-
вністю виконали усі вимоги навчального плану і освітньої 
(освітньо-професійної) програми відповідної спеціаль-
ності. Для підготовки до комплексних атестаційних прак-
тично-орієнтованих екзаменів випускникам надається не 
менше 7 днів.

Метою комплексних атестаційних практично-орієнто-
ваних екзаменів є оцінювання якості вирішення випускни-
ком типових задач діяльності і демонстрації відповідних 
умінь та навичок в умовах, що наближені до реальних. 
Екзамени проводяться безпосередньо «біля ліжка хворо-
го» / «біля стоматологічного крісла» / «в аптечному закла-
ді» та у спеціально обладнаних навчальних класах на-
вчального імітаційного центру Університету. На екзаме-
нах оцінюються вміння кожного випускника збирати скар-
ги та анамнез, проводити об'єктивне обстеження хворих, 
складати план обстеження, оцінювати результати лабора-
торних та інструментальних досліджень, встановлювати 
та обґрунтовувати попередній клінічний діагноз, визнача-
ти тактику лікування, проводити експертизу працездат-
ності / демонструвати основні уміння та навички провізо-
ра (згідно з вимогами освітньої програми) у навчально-ви-
робничій аптеці Університету.

Комплексні атестаційні практично-орієнтовані екзаме-
ни проводяться як комплексна перевірка знань студентів з 
навчальних дисциплін, передбачених навчальним планом, 
за екзаменаційними білетами, складеними відповідними 
кафедрами згідно з програмами навчальних дисциплін. 

Практично-орієнтовані випускні екзамени проводяться 
екзаменаційною комісією Університету у формі комплек-
сних атестаційних практично-орієнтованих екзаменів з фа-
хових дисциплін, згрупованих у комплекси, відповідно до 
Положення про організацію і порядок проведення атестації 
випускників, з урахуванням вимог навчального плану.

Кожен практично-орієнтований випускний екзамен з 
дисципліни складається з двох частин. Для випускників, 
яким присвоюється кваліфікація «лікар» / «лікар-стомато-
лог»: 

• перша частина – безпосередня робота з хворими на 
екзаменах з клінічних дисциплін, вирішення ситуаційних 
задач на екзамені з гігієнічних дисциплін;

• друга частина – демонстрація основних умінь та на-
вичок згідно з вимогами освітньої програми і ОКХ з ви-
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користанням фантомів, муляжів, навчально-наочних мате-
ріалів, вирішенням ситуаційних задач.

Для випускників, яким присвоюється кваліфікація 
«провізор»:

• перша частина – демонстрування основних умінь та 
навичок згідно з вимогами освітньої програми та ОКХ;

• друга частина – вирішення ситуаційних задач.
Практично-орієнтовані екзамени проводяться з дис-

циплін, що визначені навчальним планом для відповідної 
спеціальності для атестації здобувачів вищої освіти.

Екзаменаційна комісія перевіряє і оцінює уміння та на-
вички випускників на першому і другому етапах іспиту та 
заносить оцінки в Індивідуальні протоколи проведення та 
оцінювання першої та другої частин екзамену, які затвер-
джені наказом МОЗ України від 31.01.2005 № 53 «Про за-
твердження Положення про організацію та порядок прове-
дення державної атестації студентів, які навчаються у ви-
щих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації за напря-
мом підготовки «Медицина» та Положенням про організа-
цію та порядок проведення атестації випускників [3, 4].

Первинні бали, унесені до протоколів, для випускни-
ків, яким присвоюється кваліфікація «лікар» / «лікар-сто-
матолог» визначаються таким чином: виконання типових 
задач діяльності та умінь, що перевіряються під час пер-
шої частини екзамену, оцінюється балами: «1», «0,5» та 
«0» (виконано, виконано не повністю, не виконано). Бали 
вносяться до індивідуальних протоколів проведення та 
оцінювання першої частини екзамену. Виконання ситуа-
ційних задач, основних умінь і навичок, що перевіряються 
під час другої частини іспиту, оцінюється балами «1» та 
«0» (виконано, не виконано). Бали вносяться до індивіду-
альних протоколів проведення та оцінювання другої час-
тини іспиту. 

Первинні бали, унесені до протоколів, для випускни-
ків, яким присвоюється кваліфікація «провізор» визнача-
ються таким чином: виконання кожного етапу задачі пер-
шої та другої частини екзамену оцінюється балами «1» 
(виконано), «0,5» (виконано не повністю) і «0» (не викона-
но). Бали вносяться до індивідуальних протоколів прове-
дення та оцінювання екзамену. 

Висновки. Комплексний атестаційний практично-
орієнтований екзамен адаптований до вимог, визначених 
Європейською системою залікових ECTS-кредитів у рам-
ках кредитно-трансферної системи організації освітнього 
процесу забезпечує доступність і прозорість критеріїв, 
правил і процедури атестації студентів-випускників на 
основі дотримання принципів об’єктивного оцінювання 
та подолання елементів суб’єктивізму. 
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ТАКТИКА ТА СТРАТЕГІЯ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Зіменковський Б. С., Гжегоцький М. Р., Солонинко І. І., Радченко О. М. 
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

30 років тому в Європі почався процес створення за-
гальної європейської системи освіти та була прийнята 
Magna Charta Universatum, яка, з одного боку, стверджува-
ла академічну свободу університетів, тобто право форму-
вати свою стратегію, обирати пріоритети навчання та на-
укових досліджень, профілювати програми, витрачати ре-
сурси, встановлювати критерії прийому викладачів та 
студентів, а з другого боку – була скерована на створення 
єдиної спільної зони європейської вищої освіти. Європей-
ське освітнє співтовариство консолідується у формуванні 
перспективної загальноєвропейської системи вищої осві-
ти на спільних фундаментальних засадах: кредитна систе-
ма, циклове навчання, контроль якості освіти, розширення 
мобільності, забезпечення працевлаштування випускни-

ків, привабливість європейської системи освіти, її соціаль-
ний аспект, тісні зв’язки вищої освіти та дослідницьких 
систем. Україна чітко визначила орієнтир на входження в 
освітній простір Європи і тому здійснює модернізацію па-
радигми медичної освіти, її стратегічних напрямків у кон-
тексті європейських вимог. У цьому процесі значення на-
буває обмін передовим науково-педагогічним досвідом, 
що відбувається на щорічних науково-практичних конфе-
ренціях «Актуальні питання якості медичної освіти» під 
патронатом Міністерства  Охорони Здоров’я України та 
провідних професійних і громадських організацій [1].

Сучасні реформи охорони здоров’я України потребу-
ють висококваліфікованих медичних працівників, підго-
товлених до роботи в умовах реорганізацій та змін [2], 
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тобто, з якісною лабільною системою знань, вмінь та ком-
петентностей. Організація навчального процесу в сучас-
ному університеті базується на принципах достатності на-
уково-професійного, пізнавально-когнітивного, інформа-
ційно-методичного забезпечень, що створює необхідне 
підґрунтя для самостійного творчого опанування та 
осмислення знань, прояву творчої та дослідницької ініціа-
тиви, формування компетентностей, вмінь та навичок. 
Саме навчально-методичний супровід є провідною страте-
гією освітнього процесу [3], оскільки він забезпечує усі 
потреби  науково-професійного та пізнавально-когнітив-
ного контенту. Тактика і стратегія організації та керування 
навчально-методичним забезпеченням в університеті пла-
нуються, здійснюються та контролюються по вертикалі та 
горизонталі навчальною частиною, центральною мето-
дичною комісією та профільними методичними радами 
згрупованих дисциплін.

 Навчально-методичне забезпечення освітнього проце-
су включає сучасне програмне підґрунтя (1), навчально-ме-
тодичне забезпечення практичних занять та лекційних кур-
сів (2), засоби контролю знань та виконання самостійної 
роботи (3). Слід зазначити, що створення навчально-мето-
дичного забезпечення в Україні регулюється правовими 
нормами (наказ МОЗ України від 19.01.2015 №20 «Про ор-
ганізацію підготовки навчальної та навчально-методичної 
літератури») і є варіативною складовою освітнього  процесу.

Основою освітнього процесу з підготовки фахівців в 
галузі знань «Охорона здоров’я» є програмне забезпечен-
ня, що повинне відповідати досягненням сучасної науки, 
практики та сучасним державним освітнім стандартам, 
бути досить лабільним та переглядатись за потребою. 
Стандарт медичної освіти вищого навчального закладу 
містить варіативну складову освітньо-професійної та 
освітньо-наукової програми, зокрема, перелік навчальних 
дисциплін, обсяг відведеного часу, форми підсумкових 
контролів та засоби діагностики якості вищої освіти [2, 4]. 
Раціональне використання наявних аудиторних годин за-
безпечує якісну підготовку лікарів, що здійснюється за 
умови регулярного перегляду робочих навчальних планів з 
урахуванням принципу послідовного, логічного та сучас-
ного викладання дисциплін у медичному університеті [5]. 

Незважаючи на впровадження новітніх високоінфор-
мативних технологій навчання [6], в умовах експоненці-
ального накопичення обсягу знань не тільки не зменшу-
ється, а й ще більше зростає роль навчально-методичного 
забезпечення практичних занять та лекцій, що включає 
якісні методичні матеріали для студента та викладача, які 
не замінюють підручник, а демонструють, як готуватись 
до заняття та вирішувати конкретні практичні чи теоре-
тичні завдання, містять питання для самостійного контр-
олю знань, необхідну сучасну довідкову інформацію та 
рекомендовану для навчання літературу. Вважаємо необ-
хідним наголосити, що створення методичних рекоменда-
цій у закладах освіти має відбуватись за рекомендаціями 
МОЗ України «Підготовка електронних видань, дидактич-
них демонстраційних матеріалів, електронних навчальних 
посібників та підручників у вищих медичних навчальних 
закладах» (2015) та «Підготовка електронних навчальних 
матеріалів (електронних підручників та навчальних посіб-
ників) до видання» (2015). Вважаємо недоцільнім наве-
дення частини теоретичного матеріалу у методичних ре-
комендаціях, оскільки часто у такому випадку вони ста-
ють найкоротшим викладом даних і обмежують потребу у 

пошуку детальної інформації. Методичне забезпечення 
має лише виконувати роль штурмана у процесі пізнання, а 
не виступати скороченою формою підручника.

Отже, базове навчально-методичне забезпечення 
прак тичних, семінарських, лабораторних занять має базу-
ватись на методичних рекомендаціях для викладачів і сту-
дентів, в яких відображений зміст роботи студента на за-
нятті та у процесі підготовки до нього. Необхідними скла-
довими частинами таких методичних рекомендацій до 
кожного заняття мають бути наступні: 1) тестові завдання 
(контрольні питання) для визначення вихідного рівня 
знань, які мають бути опрацьовані студентами у процесі 
підготовки до практичного заняття; 2) практичні завдання 
для самостійної обов’язкової роботи студентів під час під-
готовки до практичного заняття, що вимагають елементів 
творчого осмислення матеріалу; 3) конкретні лаконічні за-
вдання для практичної роботи під час заняття; 4) конкрет-
ні ситуаційні (клінічні) задачі, реальні чи змодельовані 
результати додаткових обстежень залежно від змісту дис-
ципліни для забезпечення індивідуальної, а не групової 
роботи студентів із зазначенням конкретного завдання; 5) 
індивідуальні завдання для додаткової самостійної роботи 
студентів, яка є обов’язковою, але індивідуалізованою, 
оскільки дає студенту можливість вибору окремих завдань 
чи тем за інтересами; 6) завдання підвищеної складності 
чи з елементами наукового чи дослідницького пошуку для 
студентів, які бажають виконати більший за програмний 
обсяг роботи; 7) матеріали для підсумкового контролю з 
включенням теоретичних питань, ситуаційних та тесто-
вих завдань. Проте, практика показує, що наявні на кафе-
драх методичні матеріали часто недостатньо використову-
ються як викладачами, так і студентами. Думаємо, що це 
зумовлено передусім тим, що їх використання вимагає 
самодисципліни обох сторін освітнього процесу та забез-
печення реальної роботи студентів під час заняття.

Крім того, до навчально-методичного забезпечення 
освітнього процесу відносяться (1) дидактичні та роздат-
кові матеріали, які мають бути сучасними та забезпечува-
ти індивідуальну роботу кожного студента; (2) наочне за-
безпечення заняття, у якому зростає роль сучасних інфор-
маційних інноваційних методик [6] та цифрового облад-
нання; (3) електронні книги та навчальні фільми, книги, 
атласи, DVD-диски залежно від дисципліни та тематики. 
Слід підкреслити, що сучасні методичні матеріали мають 
бути не лише у друкованій, але й в електронній формі для 
можливості постійного доступу через усі ґаджети, оскіль-
ки це забезпечує мобільність та лабільність сучасної сис-
теми освіти. Однак на теперішній час активність автор-
ських колективів закладів медичної освіти України зі ство-
рення електронних засобів методичного забезпечення 
процесу навчання є недостатньою [8]. 

Для якісного освітнього процесу необхідною є сучас-
ні навчальна література (книги, підручники, посібники) 
[8], роботу зі створення яких треба інтенсифікувати. Од-
нак, багато питань виникає до змісту посібників, які по-
деколи не виконують свого призначення, містять лише 
мінімум інформації, що заміняє підручник та є недостат-
нім для вивчення чи навіть розуміння теми, а наведений 
шаблон перебігу занять є стандартним та однаковим. Крім 
того, такі посібники містять значну кількість запозичених 
текстів та розробок, що вимагає вживання певних заходів 
з урахуванням вимог статті 32 розділу VІ «Вищі навчальні 
заклади» Закону України «Про вищу освіту».
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Невід’ємною рисою парадигми сучасної медичної осві-
ти стає збільшення вагомості та значення самостійного на-
вчання студента, тому у цьому контексті суттєво зростає 
потреба реформування засобів  навчально-методичного за-
безпечення контролю знань, організації та контролю само-
стійної роботи, що регламентовано нормативно-правовою 
базою (Закони України «Про вищу освіту» №1556 від 
1.7.2014 та «Про освіту» №2145 від 5.9.2017). Їх форми та 
методи постійно обговорюються [9, 10], однак мають бути 
уніфікованими. Зокрема, у нашому університеті затвердже-
ні та введені у дію «Положення про критерії, правила і про-
цедури оцінювання результатів навчальної діяльності сту-
дентів»  відповідно до «Стратегій, політики та процедур 
забезпечення якості освіти у ЛНМУ імені Данила Галиць-
кого». Навчально-методичне забезпечення функції контро-
лю набутих знань включає тести вихідного та завершально-
го рівнів, ситуаційні та клінічні задачі, які дозволяють фор-
мувати певні компетентності та практичні навички і мають 
бути індивідуальними для кожного студента.

Ми вже наголошували на зростанні вагомості само-
стійної роботи студента, яка також потребує методичного 
супроводу. На нашу думку, слід ширше акцентувати на 
можливостях комп’ютерного навчання під час підготовки 
вдома, але інформацію про потрібні та рекомендовані 
електронні сайти з поясненням характеру виконаної робо-
ти на підставі їх змісту студент має отримати з методично-
го посібника. Плануючи самостійну роботу студента, слід 
не зупинятись виключно на інформаційно-пошукових 
формах роботи, а сприяти творчому опануванню та осмис-
ленню змістової системи предмету, проявам дослідниць-
кої ініціативи, формуванням професійних компетентнос-
тей, вмінь та навичок та ознайомленню з темами, відсутні-
ми у програмах [9,10]. Методичні рекомендації з самостій-
ної роботи можуть мати як конкретні завдання для контр-
олю знань, так і ситуаційні завдання та питання для до-
даткового вивчення  (індивідуальні навчально-дослідні 
завдання) для студентів, які успішно навчаються, мають 
певний рівень знань та бажання виконувати роботу на-
вчального, навчально-дослідного чи конструкторсько-мо-
делювального характеру. Слід зазначити, що основна про-
блема якісного виконання самостійної роботи – це пробле-
ма часу викладача, оскільки усі види мають бути ретельно 
перевірені, основні помилки вказані, а щодо індивідуаль-
ної роботи передбачається консультативна праця студента 
з викладачем під час її виконання.

Висновки. Входження до єдиної системи європей-
ської освіти потребує реформування навчально-методич-
ного забезпечення освітнього процесу, у тому числі про-
грамного забезпечення, методичних розробок для викла-
дачів та студентів,  навчальної літератури, засобів контро-

лю знань та виконання самостійної роботи, що є варіатив-
ною складовою освітнього процесу і має бути інформатив-
ною, професійною, сучасною, як у друкованому, так і в 
електронному вигляді.
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ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТІВ, ЯК МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ-СТОМАТОЛОГІВ, НА 
КАФЕДРІ ТЕРАПЕВТИЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ ЛНМУ ІМЕНІ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО

Зубачик В. М., Пасько О. О., Двуліт І. П., Гриновець В. С., Фурдичко А. І., Ільчишин М. П., Федун І. Р., Ган І. В.
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 

Вступ. Реформи медичної освіти в Україні базуються 
на ідеях гуманізації і демократизації педагогічного проце-
су. Завданням викладачів медичного університету є сфор-
мувати таку особистість, яка притримувалася високих мо-
ральних принципів, була взірцем високої духовної культу-

ри, вміла і хотіла протягом всієї діяльності дотримуватися 
і пропагувати медико-екологічної освіти.

Основна частина. Зважаючи на вимоги навчального 
плану Львівського національного медичного університету 
імені Данила Галицького, кафедра терапевтичної стомато-
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логії має змогу спілкуватися з майбутніми лікарями-стома-
тологами вже з першого курсу. У весняному семестрі І кур-
су на кафедрі терапевтичної стоматології вивчають дисци-
пліну «Ергономіка в стоматології», метою якої є впрова-
дження таких методів праці, які дозволяють отримати най-
кращі результати при найменших зусиллях, витрачених на 
їх досягнення працівниками.

Вивчення ергономіки на І курсі позитивно відбиваєть-
ся на мотивації здійснення мрії студента стати лікарем-
стоматологом. 

На кафедрі терапевтичної стоатології ми стараємося 
дотримуватися таким підходом до формування особистос-
ті студентів як майбутніх лікарів-стоматологів як, по-
перше раніше профорієнтація студентів, яка сприятиме 
підвищенню мотивації формування етичних принципів з 
перших днів навчання. І зараз дуже позитивним є той 
факт, що до нас на кафедру приходять студенти першого 
курсу. По-друге, лікар-стоматолог має пропагувати здоро-
вий спосіб життя, і по-третє має вміти впевнено та вміло 
спілкуватися з пацієнтами. 

З метою створення умов для ранньої професійної орі-
єнтації на кафедрі терапевтичної стоматології введено 
оглядові заняття для студентів І курсу, під час яких викла-
дачі-куратори проводять бесіди і студенти-стоматологи, 
починаючи із 1 курсу беруть участь у роботі студентського 
гуртка. Студенти-стоматологи знайомляться з історіями 
хвороб пацієнтів, вчаться збирати анамнез, асистують на 
амбулаторних операціях. 

Студенстська молодь живе майбутнім: мріє, будує 
грандіозні плани. Студентство – це найголовніший стра-
ховий поліс майбутнього нашої країни.

На кафедрі терапевтичної стоматології студентський 
гурток працює із часів заснування кафедри. За останні 
роки кількість студентів, які беруть участь у роботі науко-
вого студентського гуртка на кафедрі терапевтичної сто-
матології дуже зростає. Студентська молодь починаючи із 
першого курсу, має високу зацікавленість науково-дослід-
ницькою роботою, зростає творча активність студентства.

Досвід кафедри свідчить, що гуртківці за останніх 4 
роки участі в роботі гуртка не тільки поглиблено вивчають 
спеціальну літературу, готують доповіді реферативного 

характеру із мультимедійним забезпеченням, але й оволо-
дівають практичними навичками. Практична робота сту-
дентів-стоматологів організовується у проведенні профі-
лактичних оглядів населенню, робота в лікувальних за-
кладах під час літньої виробничої практики, робота в сту-
дентській клініці. Студенти-гуртківці в період підготовки 
до конференції широко практикують лекції і бесіди серед 
своїх колег. Всі ці заходи активізують наукову роботу сту-
дентів, сприяють заохоченню в неї нових сил. Гуртківці 
залучені до організації та проведенні круглих столів.

З метою підвищення зацікавленості студентів робо-
тою студентського товариства практикується нагороджен-
ня активістів перед широкою аудиторією студентів, пле-
нарних засіданнях, на факультетських студентських кон-
ференціях.

Постійне спілкування студентів-гуртківців зі своїми 
викладачами -наставниками впливає на формування про-
фесіоналізму в лікарській роботі майбутнього лікаря, 
сприяє підвищенню якості розвитку клінічного мислення, 
підвищує результати навчального процесу з терапевтичної 
стоматології.

Висновок. Таким чином, у формуванні майбутнього 
спеціаліста терапевта-стоматолога важливим фактором є 
подання традиційних форм навчання із роботою в сту-
дентському науковому гуртку. І тому, викладачі повинні 
робити акцент на пробудження активності та ініціативнос-
ті студентів, застосування у відношеннях викладача і сту-
дента основних принципів педагогіки співпраці.
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КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ НА ЗАНЯТТЯХ ІЗ БІОФІЗИКИ ЯК СТРУКТУРНИЙ КОМПОНЕНТ  
НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

Іванченко О. З., Мельнікова О. З.
Запорізький державний медичний університет

Вступ. Одним з важливіших засобів управління про-
цесом навчання є етап контролю і оцінювання студентів на 
заняттях. Необхідність контролю навчальної роботи, оцін-
ки знань студентів має об’єктивний характер. Навчання не 
може бути повноцінним без регулярної та об’єктивної ін-
формації про те, як засвоюється студентами матеріал, як 
вони застосовують отримані знання для вирішення прак-
тичних завдань [1]. Завдяки контролю між педагогом і сту-
дентами встановлюється «зворотний зв’язок», який дозво-
ляє викладачу оцінити динаміку засвоєння навчального 
матеріалу; дійсний рівень володіння системою знань, 
умінь і навичок і на основі їх аналізу вносити відповідні 
корективи в організацію навчального процесу [2]. З іншої 

сторони, студенти повинні знати результати своєї роботи, 
справжній рівень своїх знань, мати уявлення про свої не-
доробки для того, щоб встановлювати для себе певну мету 
і підтримувати мотивацію до подальших дій [3]. 

Основна частина. На кафедрі медичної фізики, біо-
фізики і вищої математики здійснюються наступні форми 
контролю знань студентів: поточна перевірка, тематична 
перевірка і підсумковий контроль (диференційний залік). 
На кожному занятті за допомогою фронтального, індиві-
дуального опитування (усного і письмового, комп’ю тер-
ного тестового контролю), викладач оцінює на скільки до-
статньо студенти опанували необхідний матеріал. Вико-
ристання на заняттях з біофізики завдань, які мають про-
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блемний характер, сприяє кращому засвоєнню теорії і 
вмінню застосовувати свої знання на практиці. При такій 
організації навчального процесу на кожному занятті сту-
дент отримує оцінку, яка є показником володіння певною 
сумою знань, вмінь і навичок. Такий контроль є система-
тичним, відкритим, різноплановим, в той же час індивіду-
альним, що дозволяє викладачу і самим студентам адек-
ватно оцінити рівень опанування матеріалу. За даними 
опитування 83 % студентів медичного факультету першо-
го курсу вважають, що отриманий підсумковий бал з біо-
фізики, на який би вони самі себе оцінили, співпадає з 
оцінкою викладача. Окрім того, майже 75 % опитаних пер-
шокурсників визнали, що при такій всебічній і система-
тичній організації контролю можливо уникнути педагогіч-
ного суб’єктивізму при оцінюванні їхніх знань. Серед 
форм контролю, якім студенти віддають перевагу є пись-
мове або комп’ютерне тестування (58 % опитаних), а та-
кож усна відповідь (30 % опитаних). Але ж майже 53 % 
першокурсників, які брали участь в анкетуванні визнали, 
що викладачі не завжди враховують індивідуальні особли-
вості студентів при виборі форм контролю. Приблизно 
90% анкетованих заперечили, що особистісні якості ви-
кладача, а саме принциповість, упередженість тощо, впли-
вали на результати перевірки їхніх знань, умінь, навичок. 
Студентам-першокурсникам в анкеті було наведено типові 
суб’єктивні помилки оцінювання [4]: «центральної тен-
денції», «ореолу», «контрасту», «близькості», «логічнос-
ті» з характеристикою кожної з них. 47 % студентів визна-
ли, що стикалися з деякими з них на нашій кафедрі. Більш 
розповсюдженими першокурсники вважають проблеми 
«центральної тенденції», коли викладач уникає крайніх 
оцінок, не ставить найнижчих і найвищих балів,а також 
«близькості», коли після негативної оцінки важко поста-
вити позитивну, або навпаки. Відомо, що «контроль і оці-
нювання можуть справляти психотравмувальний вплив на 
тих, хто навчається, знижувати ефективність засвоєння 
ними навчального матеріалу й узагалі гальмувати процес 
навчання» [3]. Опитані першокурсники підтвердили, що 
оцінка навчальної діяльності суттєво впливає на їхню са-
мооцінку, ставлення до своїх успіхів. Так вважали 75 % 

студентів, які брали участь в анкетуванні. Саме хороша 
оцінка є тим стимулюючим фактором, який спонукає 70 % 
опитаних студентів вчитися ще краще. Тільки 10 % пер-
шокурсників не вважають оцінку стимулом для навчання. 

Висновки. Місце, значення, функції, форми контро-
лю в процесі навчання піддаються в сучасній вищій школі 
суттєвому переосмисленню. Посилення уваги до пробле-
ми контролю знань викликано не тільки бажанням визна-
чити ступінь підготовленості студентів, але і прагненням 
до удосконалення всієї системи навчання [2]. «Увага педа-
гогів акцентується не тільки на необхідність озброєння 
студентів певною сумою знань, умінь та навичок, а й на 
обов'язковій сформованості певних компетенцій, тобто су-
купності якостей особистості, загальної обізнаності, які 
ґрунтуються не лише на знаннях, досвіді, певних ціннос-
тях, набутих в процесі навчання в ВНЗ, а також і на влас-
них здібностях» [2].

1. Контроль має носити систематичний характер і ви-
конувати всі свої функції [1].

2. Форми, методи контролю повинні забезпечувати ін-
дивідуалізацію процесу навчання, стимулювати пізна-
вальну діяльність студентів;

3. При контролі студентів необхідно враховувати 
вплив оцінки на емоційно-вольову сферу їх особистості.
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СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ІЗ КЛІНІЧНОЇ 
ЛАБОРАТОРНОЇ ДІАГНОСТИКИ

Ігнатьєв О. М., Опаріна Т. П., Ярмула К. А., Добровольська О. О.
Одеський національний медичний університет

На сучасному етапі реформування медичної служби в 
Україні клінічна лабораторна діагностика теж потребує 
суттєвих змін як у клінічній практиці, так і при навчанні 
студентів, інтернів і курсантів. Досягнення клінічної лабо-
раторної діагностики мають застосовуватись при виконан-
ні науково-дослідницьких робіт, для чого аспіранти, док-
торанти, здобувачі повинні бути обізнані щодо фактичних 
можливостей проведення досліджень.

Основна частина. Проведений аналіз якості підготов-
ки фахівців з лабораторної діагностики за існуючими на-
вчальними програмами виявив, що здійснення педагогіч-
ного процесу на застарілих мануальних методиках не від-
повідає міжнародним стандартам викладання лаборатор-
ної діагностики, не дозволяє впроваджувати сучасні стан-
дарти управління і контролю якості досліджень, напри-

клад, ISO 15189. Вимоги до викладання лабораторної діа-
гностики передбачають, що лікарі – інтерни та курсанти 
циклів підвищення кваліфікації повинні володіти метода-
ми медико-генетичних досліджень, які до останнього часу 
не викладались в Україні. Неможливо без додаткового на-
вчання залучати непідготовлених належним чином ліка-
рів-лаборантів до проведення наукових досліджень, які 
будуть відповідати вимогам доказової медицини. 

В 2017 році в університеті створена нова міжкафе-
дральна клінічна лабораторія університетської клініки, що 
оснащена найсучасним обладнанням. Головним заходом, 
який сприяє підвищенню якості навчання, визнається від-
повідність теоретичної і практичної частини навчальної 
програми сучасним вимогам. Для здійснення навчального 
процесу на її базі, наступного застосування можливостей 
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лабораторії для проведення науково-дослідницьких робіт і 
участі у виконанні міжнародних програм проводиться ро-
бота по розробці та затвердженню компетенцій щодо ро-
боти на автоматичному лабораторному обладнанні; ство-
рюється навчальна стратегія (курси ТУ/workshop), яка до-
зволить досягти відповідної компетенції лікарям-лабо-
рантам.

Стандартизація роботи лабораторії для відповідності 
ISO потребує на впровадження принципово нового доку-
ментального забезпечення лабораторії. Зокрема, питання 
troubleshooting у лабораторній діяльності залишається до-
сить екзотичним для більшості лабораторій і лікарів-лабо-
рантів, тому існує запит на формування типової схеми/
формуляра troubleshooting як менеджменту помилок, з 
розбором і обґрунтуванням типових рішень, реалізовано-
го на національному рівні.
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ПРАКТИЧНА СПРЯМОВАНІСТЬ ВИКЛАДАННЯ НЕВРОЛОГІЇ

Ілляш Т. І.
Національний медичний університет імені акад. О.О. Богомольця, м. Київ

Вступ. На сьогодні вимоги до якості підготовки фа-
хівців з вищою медичною освітою диктують необхідність 
для майбутнього лікаря будь-якої спеціальності вміти за-
підозрити неврологічну патологію, надати невідкладну 
допомогу неврологічним хворим. Найчастіше, крім невро-
логів, з пацієнтами неврологічного профілю стикаються 
сімейні лікарі, дільничні терапевти та лікарі бригад швид-
кої допомоги. Від їх кваліфікації та вміння «розібратися» 
в кожному конкретному випадку залежить ефективність 
лікування пацієнта або навіть його життя. Тому майбутні 
лікарі повинні вміти визначати патологічні прояви з боку 
нервової системи, грамотно аналізувати їх, щоб вчасно на-
дати оптимальну допомогу пацієнтам [1]. 

Основна частина. Мета даної роботи – поділитися 
досвідом викладання неврології студентам з пріоритет-
ною практичною спрямованістю навчання. Позаяк розви-
ток медичної освіти в Україні потребує нового підходу до 
організації навчального процесу на клінічних кафедрах, 
який полягає в покращенні практичної підготовки майбут-
ніх лікарів, ми на кафедрі змістили акценти на практичну 
підготовку студентів. Під час вивчення дисципліни нама-
гаємося навчити майбутніх лікарів вмінню розпізнавати 
неврологічну патологію, виявляти парези м’язів, атаксію, 
чутливі, когнітивні розлади та їх поєднання. На практич-
них заняттях більшу частину часу виділяємо на відпрацю-
вання під керівництвом викладача методики обстеження 
неврологічних хворих, опануванню навичок спілкування з 
пацієнтами. Практична аудиторна робота студентів прохо-
дить у вигляді вирішення конкретних клінічних ситуацій і 
включає вивчення скарг хворого, ретельний збір анамнес-
тичних даних, виявлення об’єктивних порушень невроло-
гічного статусу, їх аналіз та формування у клінічні синдро-
ми, встановлення топічного та клінічного діагнозів, аналіз 
результатів додаткових методів обстеження, надання реко-
мендацій пацієнту. 

Щоб допомогти студентам краще оволодіти навичка-
ми обстеження хворих, в методичних розробках практич-

них занять для кожної практичної дії представлені чіткі 
пункти алгоритму її виконання. Крім того, нами підготов-
лено та видано навчальний посібник «Методи обстеження 
неврологічного хворого», в якому доступно викладено ме-
тодики послідовного дослідження стану нервової систе-
ми, наведено діагностичні можливості основних та додат-
кових методів обстеження пацієнтів, описано принципи 
побудови та оформлення топічного та клінічного діагно-
зів. З цією метою ми також підготували низку навчальних 
відеофільмів про методики обстеження різних функцій 
нервової системи, які розмістили на сайті кафедри. За від-
сутності тематичних хворих на практичних заняттях ши-
роко використовуємо підготовлені нами відеофільми, ві-
део-фрагменти.

Практична спрямованість вивчення дисципліни тор-
кнулась і перебудови формату та тривалості лекцій. На 
лекціях, які тривають одну академічну годину, розгляда-
ються клінічні випадки, що потребують вирішення діа-
гностичних та лікувальних питань. Лектор, спілкуючись зі 
студентами, поетапно з урахуванням медичних стандартів 
на основі даних доказової медицини, вирішує ці питання. 
Результати анонімного анкетування студентів щодо оцін-
ки кожної прочитаної лекції аналізуються та обговорю-
ються на методичній нараді кафедри. Така пріоритетність 
практичної підготовки під час вивчення неврології зна-
йшла схвалення серед студентів, тому що підвищує якість 
засвоєння дисципліни, допомагає оволодіти практичними 
навичками обстеження неврологічних хворих та вмінням 
застосувати набуті знання на практиці. 

Висновок. Практична спрямованість викладання не-
врології підвищує навчальну та професійну зацікавленість 
студентів до дисципліни, сприяє розвитку умінь та нави-
чок, необхідних у їх майбутній професійній діяльності. 
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Вступ. На сьогоднішній день проблемі фізичної реа-
білітації вагітних і гінекологічних хворих приділяється 
велика увага [1,2,3]. Це пов'язано, в першу чергу, з арсена-
лом медикаментозної терапії, яка нерідко чинить негатив-
ний вплив на вагітних і внутрішньоутробний плід [1,3].

Основна частина. На кафедрі фізичної реабілітації та 
спортивної медицини з курсом фізичного виховання та 
здоров'я ХНМУ проводиться навчання бакалаврів зі спеці-
альності «Здоров’я людини», в навчальну програму яких 
входить курс «Фізична реабілітація в педіатрії та гінеколо-
гії». Ці студенти поглиблено вивчають можливості засто-
сування фізичних чинників, а також лікувальної фізкуль-
тури при різних захворюваннях статевої системи та їх 
вплив на перебіг вагітності у жінок з екстрагенітальною 
патологією.

Особливість викладання курсу полягає в тому, що де-
які практичні заняття проводяться в умовах лікувальної 
установи ДП «Санаторій «Високий» ПрАТ «Укрпрофоздо-
ровниця», що спеціалізується на оздоровленні та лікуван-
ні вагітних в санаторно – курортних умовах. 

ДП «Санаторій «Високий» ПрАТ «Укрпрофоздоров-
ниця» засновано в 1990 році з метою поліпшення акушер-
сько – гінекологічної допомоги в Харківській області та 
включення його в ефективну систему реабілітації вагітних 
– «жіноча консультація – санаторій – пологовий будинок». 
В санаторії є потужна лікувально – діагностична база, яка 
дозволяє як лікувати вагітних та гінекологічних хворих, 
так і проводити профілактичні заходи для покращення 
стану вагітних та зменшення медикаментозного наванта-
ження на внутрішньоутробний плід.

У санаторії використовуються природні та преформо-
вані лікувальні фізичні чинники – повітряні ванни, геліо-
терапія, водолікування, теренкур, нордична ходьба, арома-
терапія, галотерапія, нормобарична гіпоксична терапія, 
електросонтерапія, світлолікування, магнітотерапія, галь-
ванізація та медикаментозний електрофорез, лікувальна 
фізкультура у вигляді групових та індивідуальних занять, 
арттерапія. Все це дає можливість цікаво та наочно про-
водити практичні заняття зі студентами та залучати їх в 
лікувальний процес.

Висновки. Наш досвід в проведенні навчання бака-
лаврів зі спеціальності «Здоров’я людини» в умовах сана-
торію свідчить про те, що студенти на заняттях дуже за-
цікавлені, активні, що сприяє ефективному закріпленню 
лекційного матеріалу на практиці та дозволяє оптимізува-
ти навчальний процес.
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FIRS AID AS MAIN COMPONENT IN FORMATION OF PHYSICAL THERAPY AND ERGOTHERAPY 
SPECIALISTS’ COMPETENCE

Kalashchenko S.I., Hrynzovskyi A.M., Dema O.V., Zahorodniuk K.Yu.
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Мета роботи. Встановлення ролі сучасних технологій 
навчального процесу на формуванням компетентностей у 
студентів, що навчаються за спеціальністю 227 «Фізична 
терапія, ерготерапія».

Основна частина. У роботі розглянуто основні етапи 
формування компетентності у студентів-ерготерапевтів з 
надання домедичної допомоги в надзвичайних ситуаціях 
за допомогою тренінгової форми навчання. Перечисленні 
переваги цього методу навчання в медицині, що дозволяє 
опанувати практичні навички по домедичній допомозі без 
ризику для життя потерпілого. 

Висновок. Тренінгові методи навчання покращують 
формування компетентності у студентів-ерготерапевтів.

Ключові слова: вища освіта, ерготерапія, медична 
освіта, професійна компетентність, домедична допомога.

The aim of the work. Analysis of Curriculum for «Phys-
ical therapy. Ergotherapy». Specialty is provided in the Paper. 
Experience of Zaporozhye State Medical University in the 
area of simulation training implementing to ergotherapists stu-
dents’ curriculum is described.

The main body. Main Stages of Competence formation 
for providing Pre-medical Aid in Emergency Situations via 
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simulation Training in Ergotherapists students are determined. 
Advantages of simulation Training method in Medicine are 
listed. It is shown that equality of Teacher and Students helps 
to find out Mistakes during Practical Skills training.

Conclusion. It was found out that simulation Training im-
proves formation of Ergotherapists Students’ Competence. 
Additionally, this helps to arise students’ interest to subject 
learning.

Key words: Higher Education, Ergotherapy, Medical Ed-
ucation, Professional Competence, Pre-medical Aid.

Вступ. Під час здобуття освіти в вищому навчальному 
закладі студент набуває не лише професійних загальних 
компетентностей, але й спеціальні (фахові, предметні) ком-
петентності які формують інтегральну компетентність су-
часного фахівця, який стає особистістю з певними мораль-
ними, етичними та філософськими поглядами на життя.

Відповідно до матриці відповідності стандарту вищої 
освіти України для бакалаврів з фізичної терапії та ерготе-
рапії долікарська допомога, первинним базисом якої є зна-
ння з домедичної допомоги (ДД), зазначена єдиною ком-
петентністю, яка прямо дотична до всіх загальних та спе-
ціальних компетентностей, що формують інтегральну 
компетентність як результат навчання [4].

В сучасний час все більше набуває актуальності прак-
тичне застосування отриманих навичок студентами, а не 
лише накопичення теоретичного багажу знань. Вивчення 
основних принципів та алгоритмів надання ДД ерготера-
певтами є важливим етапом для формування уявлення про 
першопричину виникнення травми і, як наслідок, її 
ускладнення, що може призвести до інвалідизації, з чим 
майбутнім фахівцям неодноразово доведеться зіткнутися 
в своїй практиці.

Ерготерапія – це міждисциплінарний реабілітаційний 
фах, спрямований на покращення якості життя людей із 
набутими або вродженими вадами, що призвели до інвалі-
дизації та повної чи часткової втрати дієздатності пацієн-
та. В першу чергу робота ерготерапевта заключається в 
покращенні якісної складової життя людей та соціальної 
адаптації людини в повсякденності. ДД, в силу особливос-
тей спеціалізації, приділяється вкрай мало уваги, що не-
гативно впливає на формування компетентності ерготера-
певта в разі виникнення екстреної ситуації, яка буде ви-
магати надання невідкладної допомоги.

Мета роботи – аналіз відповідного стандарту вищої 
освіти та навчальної програми з фізичної терапії та ерго-
терапії в аспекті формування компетентності з надання 
домедичної допомоги студентами в разі виникнення над-
звичайної ситуації, як при професійній діяльності, так у 
випадку надзвичайних ситуацій свідком або учасником 
він може бути, а також переваги тренігових методів на-
вчання для здобуття відповідних компетентностей.

Основна частина. Під час дослідження була проана-
лізована програма розділу «Військово-орієнтовані моду-
лі» підготовки офіцерів запасу медичної служби, що ви-
вчаються на другому (третьому) році навчання примірного 
навчального плану (2016 р.) підготовки фахівців другого 
(магістерського) рівня та запропоновано інтеграцію її ба-
зових положень в систему підготовки фахівців спеціаль-
ності «Фізична терапія, ерготерапія».

Навчальна програма основана на положеннях Закону 
України «Про екстрену медичну допомогу» від 05.07.2012 р. 
№ 5081-VI та адаптована до вимог Постанови Верховної 

Ради України від 17.04.2014 р. «Про додаткові заходи для 
зміцнення обороноздатності України», наказу Міністер-
ства оборони України, Міністерства охорони здоров’я та 
Міністерства освіти і науки України «Про затвердження 
Інструкції про організацію військової підготовки грома-
дян України за програмою підготовки офіцерів запасу ме-
дичної служби» від 29.06.2016 р.

Практичні заняття спрямовані на засвоєння принци-
пів та алгоритмів надання домедичної допомоги (ДД) в 
надзвичайних ситуаціях (НС), зокрема: зупинка критичної 
кровотеча, пневмоторакс, переломи, вивихи, вогнепальні 
поранення, термічні та хімічні опіки, відмороження, гі-
пертермія, напад стенокардії; первинний та вторинний 
огляд постраждалого. 

Значна увага приділяється відпрацюванню студента-
ми практичних навичок під час занять: накладання турні-
кету, проведення серцево-легеневої реанімації, одягання 
комірця Шанца, постановка нозофарингеального повітро-
проводу, робота з мішком Амбу, іммобілізація кінцівки за 
допомогою шини (SAM, Крамера, пневматичної шини) та 
за допомогою підручних засобів та ін.

Забезпечення методологічного та технічного базису 
під час навчання студентів ерготерапевтів є одним із пріо-
ритетних завдань. Це в подальшому полегшить засвоєння 
матеріалу та допоможе наглядніше продемонструвати з 
чим студенти зможуть зіткнутися при виникненні НС.

Оцінювання рівня засвоєння матеріалу студентом 
включає в себе оперування теоретичним матеріалом, тес-
товий контроль, вирішення задач та опанування практич-
них навичок, але цього інколи недостатньо для формуван-
ня компетентності фахівця.

Задля подолання страху перед помилковістю прийнят-
тя рішень в випадку, коли від дій фахівця залежить життя 
іншої людини, потрібно на практичних заняттях розгляда-
ти якомога більше ситуаційних задач, в яких змальовано 
реальні чи наближені до реальності події. Таким чином 
будуть сформовані та відпрацьовані моделі поведінки, що 
в подальшому має допомогти зорієнтуватися та не боятися 
діяти в екстремальних умовах.

Варто зауважити, що засвоєння алгоритмів надання 
ДД краще відбувається студентами шляхом їх розбору на 
прикладі ситуаційних задач в яких дані первинного та вто-
ринного огляду дещо відрізняються. Наприклад, різке па-
діння артеріального тиску та підвищення частоти серце-
вих скорочень при вторинному огляді потерпілого в умові 
задачі зазвичай змушує студента змінити тактику надання 
ДД. Це спрямовано на те, щоб студент вмів швидко при-
ймати рішення в ситуації не по підручнику.

При побудові плану практичних занять перевага нада-
валася тренінговій формі навчання, під час якої мав від-
буватися постійний зворотній зв’язок між викладачем та 
студентом [3]. Це дало б можливість врівноважити ролі 
викладача та студента, сформувало б у останнього здат-
ність виявляти недоліки в своїй теоретичній підготовці і, 
як наслідок, допомогло б виявляти помилки при демон-
струванні практичних навичок.

Порівнюючи досвід колег з кафедри Медицини ката-
строф та військової медицини Запорізького державного 
медичного університету [2], можна зробити висновок, що 
практично орієнтоване навчання, під час якого штучно 
створюються за допомогою манекенів та статистів (сту-
дентів групи) імітовані середовища – є найбільш прийнят-
ною формою навчання, з допомогою якого можна пройти 
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всі етапи формування компетентності з даної дисципліни.
Перевагами такого методу навчання при відпрацю-

ванні практичних навичок по ДД можна вважати:
– в процесі навчання надання переваги практичній 

частині над теоретичною;
– повторення пройденого матеріалу шляхом контролю 

виконання практичних навичок на манекенах або статис-
тах;

– постійний зворотній зв’язок між викладачем та сту-
дентами задля коригування послідовності дій при наданні 
ДД в НС;

– пошук альтернативних шляхів для вирішення по-
ставленої задачі при обмеженому матеріально-інструмен-
тальному забезпеченні;

– опанування практичних навичок без ризику для 
життя постраждалого.

На кафедрі Запорізького державного медичного уні-
верситету були впроваджені наступні форми навчання: 
командні заняття, майстер-класи, семінари-тренінги, зма-
гання [2]. Насамперед, інтерес представляють командні 
заняття, особливо при відпрацюванні алгоритму серцево-
легеневої реанімації чи іммобілізації постраждалого на 
щиті. Такий позитивний досвід закладено до системи ви-
кладання кафедрою медицини надзвичайних ситуацій та 
тактичної медицини НМУ імені О.О. Богомольця.

Отже, для успішного формування компетентності з 
надання ДД студентами-ерготерапевтами необхідно, щоб 
фахівці кафедри вирішували наступні завдання:

– забезпечити студентів методичними матеріалами та 
сучасними джерелами інформації, від яких вони будуть 
відштовхуватися в теоретичному опануванні дисципліни;

– сформувати наступні складові навчального процесу: 
мотиваційну, соціальну, когнітивну, креативну, техноло-
гічну, ціннісну, саморозвивальну та деонтологічну [1];

– забезпечити постійний зворотній зв’язок між викла-
дачем та студентами, як на занятті так і при виконанні са-
мостійної роботи студента;

– засвоєння практичних навичок та алгоритмів дій, з 
метою підвищення запобігання виникнення нерішучості 
та страху допустити помилку під час надання ДД.

Висновки. Таким чином, результати дослідження 
вказують на те, що впровадження нових підходів при орга-
нізації навчання з обов’язковим поточним контролем рів-
ня засвоєння практичних навичок з даної дисципліни: по-
перше, дасть можливість сформувати компетентність в 
наданні домедичної допомоги у студентів-ерготерапевтів; 
по-друге, навчить їх не боятися приймати самостійні рі-

шення в екстремальних умовах, що можуть виникнути під 
час надзвичайних ситуацій; по-третє, освоєння практич-
них навичок студентами-ерготерапевтими дозволить за-
безпечити необхідну домедичну допомогу в разі виник-
нення надзвичайної ситуації. 
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РОЛЬ ВИКЛАДАЧА В СИСТЕМІ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ

Камишний О. М., Топол І. О., Єрьоміна А. К., Ліснича А. М., Поліщук Н. М.
Запорізький державний медичний університет

Вступ. Сучасна система вищої освіти сьогодні форму-
ючи інформаційне освітнє середовище медичного вишу, 
демонструє, що зміст педагогічної діяльності в новій 
освітній системі суттєво відрізняється від традиційної. 
Щоб вищий медичний навчальний заклад залишався кон-
курентоспроможною освітньою організацією необхідно 
організовувати і реалізовувати процес навчання студентів 
з використанням як сучасних інформаційних технологій, 

так і з використанням сучасних форм організації самого 
освітнього процесу [1]. Зокрема, такою формою стала сис-
тема дистанційного навчання студентів, яка активно впро-
ваджується у навчальний процес кафедр Запорізького дер-
жавного медичного університету.

Основна частина. Впровадження у навчальний про-
цес кафедри мікробіології, вірусології та імунології еле-
менту дистанційного навчання у вигляді онлайн-курсів є 
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дуже складний та трудомісткий процес. Це вимагає від ви-
кладача специфічних знань, умінь, навичок. Він повинен 
бути професіоналом, що володіє різноманітними навичка-
ми і якостями. Для цього викладачеві знадобиться освоїти 
новітні підходи та методи для розробці онлайн-курсів, для 
взаємодії зі студентами та бути в курсі сучасних напрямків 
і змін дисципліни, яка викладається [2]. А бути в курсі 
останніх новин і досягнень в світі освіти та науки стає 
його головним обов'язком. Тому можна сказати, що, в іде-
алі, викладач дистанційного навчання проявляє такі від-
мінні риси як: знання предмета, який викладає, здібності, 
професійну компетентність, пристосовність і гнучкість, 
взаємодопомога, терпіння і терпимість, здатність до твор-
чості, новаторство, погляд в майбутнє, енергійний і дина-
мічний підхід [3, 4]. Насправді, на практиці, на етапі впро-
вадження в навчальний процес елементів дистанційної 
освіти багато викладачів стикаються з низкою труднощів, 
а саме: даний процес вимагає чималих витрат часу при 
підготовці матеріалу для онлайн-курсу; необхідність зро-
бити все навчальні матеріали максимально структурова-
ними та інтерактивними, а значить викладач повинен во-
лодіти сучасними інформаційними технологіями в достат-
ній мірі, бути дизайнером онлайн-курсу, що не завжди 
можливо [1, 2]. Крім того, викладач повинен організувати 
зворотний зв'язок і не втрачати студентів в процесі їх на-
вчання. Сучасні інформаційно-комунікаційні технології 
дозволяють зробити цю взаємодію набагато активнішою й 
інтерактивною, але це вимагає від викладачеві додаткових 
зусиль, а також професійного педагогічного досвіду [1, 3].

Висновки. З усього вищезазначеного слід зробити ви-
сновок, що особливість сучасного педагогічного процесу 
полягає в тому, що основний «центр відповідальності» 
при використанні сучасних інформаційних технологій по-

ступово переноситься на студента, який змушений актив-
но будувати свій навчальний процес, вибираючи певну 
траєкторію розвитку в інформаційному освітньому серед-
овищі вищого медичного навчального закладу [1, 3]. 
Основна функція викладача при цьому – підтримати сту-
дента в його діяльності: сприяти його успішному просу-
ванню в потоці навчальної інформації, полегшити вирі-
шення виникаючих проблем і сприяти успішному досяг-
ненню навчальних результатів, допомогти освоїти на-
вчальну інформацію. Таким чином, у сфері вищої медич-
ної освіти відбуваються певні зміни у педагогічній діяль-
ності, змінюється місце і роль викладача в освітньому 
процесі, його основні функції, що сприяє як підвищенню 
ефективності професійної діяльності викладачів, так і 
конкурентоспроможності медичного вишу в цілому.
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ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ  

ЗАДАЧ ІЗ ФІЗИЧНОЇ ХІМІЇ

Каплаушенко А. Г., Щербак М. О.
Запорізький державний медичний університет, м. Запоріжжя

USING COMPUTER TECHNOLOGY FOR SOLVING EXERCISES ON PHYSICAL CHEMISTRY

Kaplaushenko A. G., Shcherbak M. O.
Zaporozhye State Medical University, Zaporozhye

Резюме. У статті розглянуто методику використання 
електронних таблиць Excel для розв’язування задач з фі-
зичної хімії у професійній підготовці викладача. Нами 
проаналізовано клас задач на визначення порядку та кон-
станти швидкості хімічної реакції, розрахунок яких потре-
бує багато часу. У цій статті продемонстровано можли-
вість використання електронних таблиць Microsoft Excel 
для вирішення типових задач двома методами (аналітич-
ним і графічним). Застосування описаної методики дає 
можливість студенту, загострити свою увагу на хімічному 
сенсі задачі, що розв’язується, не відволікаючись на мате-
матичні розрахунки. Запропонована методика може бути 
корисною для обробки великої кількості експерименталь-
них даних та може бути використана при виконанні лабо-
раторних та практичних занять з фізичної хімії. 

Abstract. The article discusses the methodology of use 

for solving exercises on physical chemistry in the training pro-
cess of the teacher. We have analyzed the class of exercises to 
determine the rate constant and order of chemical reactions, 
the calculation of which requires much time. This article 
demonstrates the use of Microsoft Excel spreadsheets to solve 
some typical exercises by two methods (analytical and graph-
ical). These methods enable the student to focus on the chem-
ical sense of the exercises that is solved without being distract-
ed by mathematical calculations. The technique may be useful 
for the processing a large number of experimental data and can 
be used in laboratory and practical training on physical che-
mistry. 

Ключові слова: розв’язання задач, Електронні табли-
ці Excel, константа швидкості реакції.

Key words: solving exercises, Excel spreadsheets, rate 
constant.
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Вступ. В умовах інформатизації освіти неможливо 
уявити вивчення фізичної хімії без використання інформа-
ційних технологій. Вирішення типових розрахункових за-
дач є одним з пріоритетних напрямків освоєння дисциплі-
ни. У процесі розв’язання задач відбувається закріплення 
отриманих знань, виробляється вміння застосовувати їх на 
практиці, здійснюється реалізація міжпредметних зв'язків. 
Однак розв’язання деяких задач з хімічної кінетики, тер-
модинаміки та інших розділів фізичної хімії вимагають 
великих витрат часу на обчислення [1-4]. Видається акту-
альним застосування для цієї мети електронних таблиць 
Excel, оскільки дана програма має низку обчислювальних 
переваг, а викладачі та студенти є впевненими користува-
чами ПК (у тому числі широко поширеними програмами 
пакета Microsoft Office). 

Основна частина. Використання електронних та-
блиць Excel дозволяє організовувати роботу з базами да-
них, вводити математичні формули, використовувати вбу-
довані функції, представляти дані в графічному вигляді, 
здійснювати графічну інтерпретацію розрахунків, вирішу-
ючи, в тому числі, дидактичні задачі. Це особливо важли-
во в професійній підготовці майбутнього спеціаліста, коли 
професійні методичні знання починають формуватися в 
процесі освоєння спеціальних дисциплін. Окрім цього, 
розв’язання задач за допомогою електронних таблиць 
Excel сприяє поглибленому вивченню теоретичних основ 
фізичної хімії, інтеграції хімічних і математичних знань, 
формування інформаційної культури, а також дає великі 
можливості для реалізації міждисциплінарних зв'язків 
(фізична хімія, інформатика, математика).

Нижче наводяться приклади використання MS Excel 
для розв’язання деяких розрахункових задач з фізичної хі-
мії і демонстрації різних можливостей електронних та-
блиць.

Задача. Реакція омилення метил оцтового ефіру лугом 
при 298 К протікає за рівнянням: CH3COOCH3 + NaOH → 
CH3COONa +CH3OH. При цьому для даної реакції отрима-
ні результати представлені в таблиці 1. Вихідні концентра-
ції лугу та ефіру рівні 0,01 моль/л. Визначте порядок реак-
ції омилення ефіру та усереднену константу швидкості.

Таблиця 1

t, хв 3 5 7 10 15 25

C, моль/л 0,00740 0,00634 0,00550 0,00464 0,00363 0,00254

Розв’язання. Розглянемо аналітичний і графічний ме-
тоди вирішення задачі за наявними даними про зміну кон-
центрації реагуючих речовин у часі. Аналітичний метод 
(метод «підбору рівнянь», метод «проб і помилок») поля-
гає в наступному: експериментальні дані послідовно під-
ставляють в рівняння констант швидкості нульового (а), 
першого (б), другого (в) і третього (г) порядків:
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Порядок реакції, який визначається, відповідає тому 

рівнянню, для якого в різні моменти часу при заданій тем-
пературі константа швидкості реакції K залишатиметься 
сталою величиною. Очевидно, що підстановка навіть та-
кої невеликої кількості наявних даних в чотири рівняння і 
виконання всіх розрахунків вимагає багато часу. При цьо-

му за громіздкими обчисленнями втрачається хімічний 
сенс задачі.

Для визначення порядку реакції аналітичним методом 
у таблицю Excel вводяться: вихідні дані з таблиці (зано-
сяться в стовпці А і В), та формули для розрахунку кон-
станти швидкості нульового K0 (комірка С3), першого K1 
(комірка D3), другого K2 (комірка E3) та третього K3 (ко-
мірка F3) порядку, які відповідно дорівнюють 
С3:=($B$2-B3)/A3, D3:=LN(($B$2)/B3)/A3; E3:=(1/B3-
1/$B$2)/A3; F3:=(1/B3^2-1/$B$2^2)/A3.

Формули вводяться тільки один раз, а потім копію-
ються для всіх введених значень за допомогою маркера 
заповнення, при цьому константи швидкості для рівнянь 
всіх перерахованих порядків обчислюються практично 
миттєво. Результати обчислень показані на рис. 1. Як бачи-
мо, дана реакція є реакцією другого порядку, оскільки в 
різні моменти часу константа швидкості реакції K2 зали-
шається постійною величиною.

Рис. 1. Таблиця обчислень для визначення порядку реак-
ції аналітичним методом

У комірці Е9 обчислюються усереднена константа 
швидкості. Для цього необхідно скористатися статистич-
ної функцією СРЗНАЧ. Формула Excel в комірці Е9 набуде 
вигляду: =СРЗНАЧ(Е3:Е8), а результат обчислень – усе-
реднена константа швидкості дорівнює 11,6574.

При вирішенні завдання графічним методом потрібні 
додаткові розрахункові дані. Для цього в комірках G, H, I 
обчислимо значення C, ln C, 1/C, 1/C2. Відповідні формули 
у комірках Excel дорівнюють: G3:= LN(B3), H3:=1/B3; 
I3:=1/B3^2, для подальшого введення формули у комірки 
кожного зі стовпців знову використовуємо маркер запо-
внення (рис. 2). 

Далі використовуючи майстер діаграм будуємо графі-
ки залежності C, lnC, 1/C, 1/C2 від часу t (рис. 3). Порядок 
реакції відповідає тому рівнянню, для якого точки на гра-
фіку утворюють пряму лінію. Як бачимо, дана реакція має 
другий порядок, оскільки саме графік залежності 1/C від t 
являє собою пряму лінію.

При підготовці даної статті нами було проаналізовано 
завдання з різних збірників задач [1-4], які можуть бути 
вирішені з використанням електронних таблиць Excel.

Рис. 2. Таблиця обчислень для визначення порядку реак-
ції графічним методом
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Рис. 3. Ілюстрація графічного методу визначення порядку реакції

Висновки. Розв’язання задач за допомогою електро-
нних таблиць Excel може бути реалізовано на так званих 
інтегрованих заняттях, які вбудовуються в поточні заняття 
з фізичної хімії. Такі заняття повинні проводитися в 
комп'ютерному класі і мати на меті вирішення завдань зі 
студентами в малих групах. Це сприяє активізації пізна-
вальної та дослідницької діяльності студентів, так як при 
вирішенні подібних завдань потрібно не просто підстави-
ти чисельні дані в формулу, а, проаналізувавши їх, сфор-
мулювати проблему і знайти шлях її вирішення. Крім того, 
в процесі такої діяльності учнів відбувається поглиблення 
теоретичних основ хімічного знання.

За наявності відповідних методичних посібників ве-
лика кількість завдань може вирішуватись самостійно 
поза аудиторією з подальшим обговоренням отриманих 
результатів на заняттях. Це буде сприяти не тільки швид-
кому оволодінню навичками роботи з додатком Excel, а й 
формуванню інформаційної культури.

Таким чином, використання електронних таблиць 
Excel в процесі вивчення фізичної хімії виконує мотива-
ційну, навчальну і розвиваючу функції, сприяючи ефек-
тивному процесу формування методичних умінь майбут-
нього спеціаліста.
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ЗАСТОСУВАННЯ ОНЛАЙН-КУРСІВ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 
МЕДИЧНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ З ДИСЦИПЛІНИ «МЕДИЧНА ХІМІЯ»

Каплаушенко А. Г.,. Самелюк Ю. Г
Запорізький державний медичний університет

Вступ. Сучасний досвід викладання хімічний дисци-
плін ґрунтується на фундаментальних базових знаннях 
(що формувалися ще на зорі розвитку хімії як науки), та 
матеріалу, що набуває актуальності на сьогоднішній день 
(використання сучасних хімічних методів аналізу, препа-
ративних методик синтезу нових речовин тощо). Осно-
вною метою кожного викладача є досконале володіння 
базовими законами та поняттями хімії та матеріалом, що є 
на сьогоднішній день новим в кожному з напрямів хіміч-
них дисциплін.

Основна частина. З досвіду викладання дисципліни 
«Медична хімія» на кафедрі фізколоїдної хімії ЗДМУ 
можна виділити проблематику уніфікації критеріїв оціню-
вання самостійної роботи студентів [1]. Перш за все це по-
лягає у недостатньому розумінні необхідного обсягу ін-
формативної бази знань студентами. Це призводить до 
різного рівня підготовки, та не завжди дає можливість ви-
кладачу об’єктивно оцінити роботу студента.

Вивчаючи матеріал, що винесено на самостійну робо-
ту студенти не завжди звертають увагу на необхідні клю-
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чові матеріали, що дають змогу повністю оволодіти і розу-
міти матеріал.

Цю проблему було вирішено професорсько-викла-
дацьким складом кафедри фізколоїдної хімії ЗДМУ ство-
ренням online-курсів для самостійної роботи студентів з 
курсу «Медична хімія» на платформі EDX. Актуальність 
створення online-курсів обумовлена можливістю надати 
студентам весь необхідний теоретичний матеріал (в тому 
числі і відеолекції з теми), розглянути ситуаційні задачі, та 
провести тестування як у тренувальному режимі (що на-

дає змогу студенту сконцентруватись на необхідних клю-
чових матеріалах), так і для оцінки набутих знань з теми.

Висновок. Слід відмітити, що створення online-курсів 
надає можливість студентам оволодіти всім необхідним 
матеріалом, та уніфікувати оцінювання знань студентів.

Література 
1. Онлайн – курси: процес удосконалення [Електро-
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БІОЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ

Капліна Л. Є., Бірюков В. С., Бределева Н. К.
Одеський національний медичний університет

Вступ. Викладання клінічних дисциплін у вищих ме-
дичних навчальних закладах має свої особливості. Це до-
слідження присвячене вивченню особливостей викладан-
ня педіатрії із дотриманням біоетичних принципів. Бага-
торічна практика педагогічної роботи кафедри педіатрії 
№1 Одеського національного медичного університету на 
базі Одеської обласної дитячої клінічної лікарні показує 
стійкі відмінності у студентів з різних країн світу сприй-
няття та оцінки тяжкості стану хворих дітей, наявності 
різних комунікативних особливостей та естетичних цін-
ностей корпоративної етики, різної поведінкової реакції у 
стресовій ситуації.

Метою дослідження є підвищення якості загальної 
комунікативної культури вітчизняних та зарубіжних сту-
дентів під час спілкування з хворими дітьми та їх батька-
ми, медичної і соціальної оцінки, коментарів, аргументів, 
прийнятті рішень та порад щодо догляду за дитиною. 
Предметом дослідження є біоетичні елементи комуніка-
тивних потреб, які виникають у системі «пацієнт – педа-
гог – студент» при навчанні у зарубіжних вищих навчаль-
них закладах. У роботі застосовувався метод порівняльно-
го аналізу.

Основна частина. Один з основних біоетичних прин-
ципів що застосовують у медичних закладах більшості 
країн світу є принцип інформованої згоди який ми вико-
ристовуємо під час практичних занять. Однак у нас немає 
розроблених обов’язків та прав як педагога так і студента 
які регламентують навчальний процес біля ліжка хворого. 
Принцип конфіденційності є одним з ключових етичних 
принципів. Організація навчання студентів у клініці пе-
редбачає забезпечення безпечного середовища для пацієн-
тів, які можуть вільно розкривати свої проблеми. Вико-
нання цього принципу ускладнюється під час групової 

роботи із пацієнтом. Принцип відкритого оцінювання 
дуже важливий, студент повинен мати можливість озна-
йомитися з критеріями оцінки його навчальної діяльності. 
Принцип подвійних відносин у сфері навчання може спра-
цювати коли викладач водночас виконує функції головно-
го лікаря або завідувача відділенням закладу охорони 
здоров’я і адміністративна залежність впливає на дії ви-
кладача, а студент може відчути можливість експлуатації 
під час таких відносин. Принцип процедурного підходу 
виникає під час клінічного спостереження. Існує два типа 
належної процедури – предметна і процедурна. У ході клі-
нічного процесу процедура повинна враховувати справед-
ливе і послідовне застосування критеріїв і прав, які регу-
люють навчальну програму.

Висновок. Таким чином, порівняння біоетичних ви-
мог вітчизняної та зарубіжної системи охорони здоров’я 
буде сприяти розробці біоетичних стандартів викладання 
клінічних дисциплін у вищих навчальних закладах 
 України.
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РОЛЬ ВИКЛАДАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПАТОЛОГІЇ У ФОРМУВАННІ ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ 
МАЙБУТНЬОГО ЛІКАРЯ

Капустник В.А., Костюк І.Ф., Стебліна Н.П., Бязрова В.В.
Харківський національний медичний університет

Вступ. Здоров'я населення прогресивно погіршуєть-
ся, у цьому значну роль грає також вплив шкідливих умов 
праці на працюючий контингент людей [1,2]. У формуван-
ні особистості лікаря велике значення має якість навчан-

ня. В умовах реформування охорони здоров'я та вищої 
медичної освіти в Україні активізується роль вищих на-
вчальних закладів медичного профілю в підготовці ліка-
рів, здатних вирішувати складні питання діагностики та 
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лікування захворювань. Збільшення спектру нових діа-
гностичних технологій, методів лікування, кількості ліку-
вальних препаратів сприяє підвищенню вимог до якості 
підготовки майбутніх лікарів. Стратегічною метою підго-
товки фахівців нині є готовність випускників після закін-
чення учбового закладу до професійної діяльності у від-
повідності до сучасних стандартів освіти. 

Основна частина. У лікарів початківців, випускників 
медичних вузів, якщо не щодня буде виникати необхід-
ність у розв’язуванні складних клінічних рішень. Тому 
формування цієї здатності вимагає не лише достатнього 
обсягу знань, але й певного практичного досвіду, який сту-
дент починає отримувати в процесі курації пацієнтів в 
умовах учбового закладу і триває в процесі клінічної ро-
боти на протязі усієї подальшої професійної діяльності. З 
перших років навчання важливим є вміння збирати інфор-
мацію про хворого, аналізувати клінічні відомості, синте-
зувати їх у вигляді знання синдромного і нозологічного 
діагнозу, будувати план діагностики та лікування відпо-
відно до практичних вимог сьогодення [3,4]. Таким чи-
ном, велика увага повинна приділятися формуванню клі-
нічного мислення студента. 

Між тім, викладачі медичних вузів з жалем відзнача-
ють, що в даний час простежується тенденція до знижен-
ня рівня якості освіти, коли навички роботи «біля ліжка 
хворого» і клінічного мислення підміняються роботою 
лише в симуляційних класах та тестуванням. На кафедрі 
внутрішніх та професійних хвороб Харківського національ-
ного медичного університету, яка є опорною в Україні та має 
відповідну клінічну базу, при викладанні професійної пато-
логії, як клінічної дисципліни, поряд з використанням су-
часних інтерактивних методів викладання зберігається 
традиційна модель навчання. Інтерактивні методи навчання 
дозволяють перейти від пасивного засвоєння знань сту-
дентами до їх активного застосування в модельних або 
реальних ситуаціях професійної діяльності. Однак, на 
наш погляд, на клінічних кафедрах інтерактивні методи 
навчання і самостійна робота студентів відіграють допо-
міжну роль, поступаючись перед досвідом та особистістю 
викладача, який має клінічний досвід [4]. Знання з профе-
сійної патології необхідні лікарям різного профілю як для 
надання грамотної патогенетично обґрунтованої терапії, 
так і прийняття відповідних профілактичних заходів. Про-
фесійна патологія, як будь-яка інша клінічна дисципліна, 
крім загальних принципів має свої специфічні діагностич-
ні особливості. Аналіз клінічної ситуації на користь про-
фесійного ґенезу захворювання вимагає одночасного вра-
хування як мінімум трьох складових: інформації про 
вплив на працівника шкідливих умов праці, даних наяв-
ності змін у стані здоров'я та відповідності цих порушень 
здоров'я до переліку професійних захворювань згідно з 
наказом №1662 від.2000 р. При відсутності однієї з цих 
складових підозра на професійний генез захворювання 
виявиться неаргументованою. Професійні хвороби орга-
нічно поєднані з клінікою внутрішніх захворювань, в той 
же час професійна патологія інтегрується з гігієною праці.

Лікарі різних спеціальностей повинні вміти проводи-
ти цілеспрямовані обстеження пацієнтів для виявлення 
можливого несприятливого впливу виробничих факторів 
на стан здоров'я, мати навички проведення аналізу гігіє-
нічних факторів виробничого середовища та оцінювати їх 
роль у змінах, що відбуваються в організмі при виконанні 
робіт в конкретних виробничих умовах. Досить часто роль 

шкідливих професійних факторів не враховується при 
розвитку тих або інших змін у стані здоров'я працівників. 
До контакту зі шкідливими чинниками допускаються 
люди, що мають захворювання, які є протипоказанням для 
роботи в цих умовах. Все це призводить до спричинення 
великого збитку здоров'я людини, зростанню випадків 
тимчасової втрати працездатності за загальносоматични-
ми захворюваннями, у тому числі й професійно обумовле-
ними.

При цьому, в умовах реформування охорони здоров'я 
та вищої медичної освіти в Україні, все менше уваги при-
діляється вивченню професійних захворювань. В резуль-
таті реорганізації медичної освіти приблизно в три рази 
скоротилася кількість навчальних годин, що виділяються 
на викладання професійних хвороб. Обсяг знань з профе-
сійної патології обмежено рамками програми медичного 
вузу, в якій для вивчення дисципліни на медичному фа-
культеті відводиться лише 20 аудиторних годин, яких 
вкрай недостатньо для засвоєння навчального матеріалу. 
Студенти зовсім не мають часу для контакту з хворим. Як 
наслідок, в практичній охороні здоров'я виникають труд-
нощі в діагностиці професійних захворювань, в проведен-
ні попередніх і періодичних медичних оглядів, вирішенні 
питань експертизи профпридатності.

Випускників медичних вузів все більше орієнтують на 
загальну практику сімейної медицини. Кваліфікований сі-
мейний лікар повинен вміти надавати допомогу в будь-
якому випадку та враховувати можливість професійного 
генезу багатьох захворювань. Крім того, професійні шкід-
ливості можуть впливати і на перебіг хвороб, етіологічно не 
пов'язаних з трудовою діяльністю, захворювань серцево-су-
динної і нервової систем, органів дихання, кровотворних 
органів, опорно-рухового апарату, шкіри та інш., викликати 
їх загострення, рецидиви та ускладнення. Як клінічна дис-
ципліна, «професійні хвороби» входить в атестацію випус-
кників. Практика ж показує, що після закінчення медичного 
університету молоді лікарі, як правило, недостатньо орієн-
товані в питаннях професійної патології. 

Висновок. Таким чином, викладання професійних хво-
роб в медичному вузі має важливе значення у підготовці 
лікарів як майбутніх клініцистів и є досить складним педа-
гогічним завданням. Тому в умовах реформування охорони 
здоров'я та вищої медичної освіти є доцільним збільшення 
аудиторних навчальних годин підготовки студентів з про-
фесійної патології в медичних навчальних закладах.
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Вступ. Одними зі складових Європейської декларації 
з реалізації кредитно-трансферної системи (КТС) в орга-
нізації навчального процесу, зокрема в галузі медичної 
освіти, є його інтенсифікація, великий обсяг самостійної 
роботи, посилення творчого потенціалу та знань і прак-
тичних вмінь майбутніх фахівців. У зв’язку з чим набуває 
особливої актуальності питання вдосконалення педагогіч-
ної системи щодо медичної підготовки у ВНЗ відповідно-
го напрямку. На сьогоднішній день існує негальна потреба 
у висококваліфікованих фахівцях, спроможних впрова-
джувати концептуальні зміни в організацію системи під-
готовки майбутніх лікарів у сучасних умовах.

Основна частина. З метою підвищення ефективності 
підготовки майбутніх спеціалістів – фахівців у галузі ме-
дицини на кафедрі фізіології ОНМедУ постійно прово-
диться вдосконалення мети та змісту навчального процесу 
за допомогою різноманітних засобів, форм, нових методів 
навчання, розробки навчальних програм, критеріїв оціню-
вання рівня знань і вмінь студентів та приведення їх у від-
повідність до європейських стандартів. Так, під час на-
вчального процесу велика увага приділяється принципам 
послідовності викладання навчального матеріалу, систем-
ності та систематичності у процесі навчання, а також по-
силенню міжпредметної інтеграції медико-біологічних 
дисциплін із практичними, загальнонауковими та психо-
лого-педагогічними дисциплінами, що дозволяє глибше 
зрозуміти закономірності функціональної активності ор-
ганів і систем та механізми їх регуляції за умов впливу 
різних адаптаційних факторів. 

В цьому напрямку, як доводить наш досвід, одним із 
ефективних підходів активизації навчального процесу є 
застосування ситуаційних завдань з поетапним рішенням, 
які мають великі дидактичні можливості і дозволяють за 
короткий час помітно інтенсифікувати практичну підго-
товку студентів до професійної роботи як у звичайних так 
і невідкладних обставинах, тому як умови практичного 
ситуаційного завдання відтворюються з максимальним на-
ближенням до моделі конкретної фахової ситуації. При 
цьому ми використовуємо диференційоване застосування 
складності умов, що відтвороються в ситуаційних завдан-
нях, з урахуванням спеціалізації та курсу майбутніх фахів-
ців – від простих до найбільш складних. Під час вирішен-
ня складних ситуаційних завдань, крім стандартних умов 
протікання фізіологічних процесів та їх модифікацій, сту-
дентам пропонуються ускладнені ситуаційні випадки, які 
потребують прийняття швидких комплексних рішень, у 
зв’язку з уведенням додаткових умов. Запропоновані ситу-

аційні завдання супроводжуються спеціально підібрани-
ми результатами функціональних досліджень стану 
здоров’я людини, наприклад, даними електрокардіограми, 
електроенцефалограми, полікардіограми, спірограми, ге-
мограми, аналізу складу шлункового соку та іншими лабо-
раторними аналізами за темою занять, які розшифрову-
ються студентами під контролем викладача, що забезпе-
чує більш ефективне і повноцінне засвоєння, як теоретич-
них так і практичних навичок. 

У результаті засвоєння практичних вмінь і навичок з 
фізіології, студенти оволодівають та удосконалюють до 
професійного рівня знання з особливостей функціонуван-
ня органів і систем як у звичайних умовах, так і в умовах 
адаптаційних змін організму, що дозволить протягом май-
бутньої фахової діяльності підвищувати рівень надання 
професійної допомоги. Усе це дозволяє сформувати еле-
менти практичного мислення та необхідні навички вирі-
шення стандартних і нестандартних фахових ситуацій ще 
до початку безпосередньої професійної діяльності, підви-
щує ефективність сприйняття наступного матералу та 
зменшує відсоток помилкових дій у подальшій трудовій 
діяльності. 

Висновки. Таким чином, як демонструє наш досвід, 
підвищення ефективності підготовки майбутніх фахівців з 
спеціальності «Медицина», особливо ефективним є за 
умов впровадження активних форм навчання з широким 
використанням проблемно-пошукових методів, зокрема з 
включенням ситуаційних завдань. Рішення таких завдань 
поряд з теоретичним засвоенням лекційного матеріалу та 
практичних занять є індивідуальною і наглядною формою 
активного навчання в рамках КТС, що спонукає активіза-
ції познавальної та творчої діяльності студентів, усвідом-
леному засвоєнню медико-біологічних дисциплін, які є 
базою для подальшого вивчення спеціальних дисциплін 
майбутніми фахівцями.
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Розвиток сучасного суспільства ставить нові вимоги 
до освіти. Вищій медичній школі доведеться навчити, роз-

винути та виховати професійно грамотних, творчих ліка-
рів – спеціалісті своєї справи. 
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Забезпечення ефективної професійної підготовки ди-
пломованого спеціаліста-лікаря ХХІ століття вимагає, в 
першу чергу, скрупульозного аналізу сучасної системи ви-
щої освіти, виявлення і визначення проблем і протиріч в 
системі професійної медичної освіти [1]. Аналіз теоретич-
них джерел вказує на ряд протиріч у теорії та практиці на-
вчання у вищій школі, що підкреслює наявність кризових 
ситуацій в освіті: 

- між цілісністю змісту професійної діяльності і опа-
нування її студентом через різноманітність предметних 
сфер (навчальних дисциплін);

- між способом існування професійної діяльності як 
процесу і її відповідністю у навчанні у вигляді статистич-
них систем готових знань і алгоритмів вирішення певних 
проблем;

- між суспільною формою існування професійної ді-
яльності, колективним характером праці, що має на меті 
міжособистісну взаємодію і спілкування працівників, й 
індивідуальною формою засвоєння її студентами; 

- між залученням у процеси роботи особистості спеці-
аліста на рівні творчого мислення і соціальної активності 
та опорою на процеси уваги, сприйняття і пам’яті (когні-
тивні функції);

- між відповідальною позицією студента і принципо-
вою ініціативою, в предметному і соціальному значенні, 
майбутнього лікаря; 

- між спрямованістю змісту навчальної діяльності до 
минулого соціального досвіду і орієнтацією студента на 
майбутню суть професійної діяльності, до невідомих досі 
ситуацій і умов професійної діяльності.

У зв’язку із виникненням таких конфліктів на сучас-
ному етапі розробляються певні стратегії та концепції мо-
дернізації медичної освіти, які сприятимуть вирішенню 
проблем системи освіти. Мова йде про вдосконалення ор-
ганізації навчального процесу, забезпечення формування 
цілісного світогляду, впровадження нових педагогічних і 
інформаційних технологій. 

Офіційно визнано, що зміст освіти, навіть у співвідно-
шенні із якісною навчальною і лабораторною базою, не 
може мати ефективного результату без сучасних педаго-
гічних технологій. У зв’язку з цим, необхідною є підтрим-
ка з боку держави інноваційних підходів до навчання. Сві-

товий досвід організації навчання в університетах показує 
також, що сучасна освітня система зобов’язана забезпечи-
ти різке збільшення використання інноваційного потенці-
алу навчання вищої школи. Реформування та вдоскона-
лення системи медичної освіти включає ряд завдань, а 
саме:

- формування нового менталітету, основаного на пере-
конаннях, що освіта не лише споживає і тиражує нові зна-
ння, але, найголовніше, є джерелом нових знань та інфор-
мації;

- створення нових видів когнітивної методології, що 
дасть можливість долати будь-які психологічні бар’єри, 
розвивати здатність абстрактно мислити і завдяки цьому у 
процесі навчання, що базується на конкретних творчих ці-
лях, формувати і генерувати продуктивні знання;

- створення нового освітнього простору, що сприяти-
ме отриманню якісної освіти у будь який час у будь якому 
місті впродовж усього життя людини. 

Відтак аналіз наукової літератури свідчить про важли-
вість творчої спрямованості в освітньому процесі студента 
вищої медичної школи. Творчо-дослідницький потенціал 
майбутнього лікаря сприяє формуванню і подальшому роз-
витку об’єкту творчості, продукту його творчої діяльності; 
креативність у роботі студента медичного вузу спрямована 
не лише на розробку об’єкта, але й на переформатування 
самого суб’єкта цієї діяльності – студента-медика. Діяль-
ність, що виконують студенти, становить творчу активність 
майбутніх спеціалістів медичного профілю. 

Таким чином, можна зробити висновок, що творчий 
аспект сприяє формуванню культуро творчої особистості 
студента – майбутнього лікаря, яка характеризується, в 
першу чергу, готовністю до творчої активності в обраній 
сфері медичних знань. Отже, творчо-педагогічний аспект 
модернізації освіти – це і є один із основних інноваційних 
підходів розвитку освіти та навчання студентів медичного 
профілю. 

Література
1. Слухенська Р. В. Розвиток духовно-творчого потен-

ціалу майбутніх лікарів як педагогічна проблема / 
Р. В. Слухенська // Педагогічні науки : зб. наук. праць. – 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ВМІНЬ САМОКОНТРОЛЮ СТУДЕНТІВ ЯК ДІЄВИЙ ЗАСІБ  
ПІДВИЩЕННЯ УСПІШНОСТІ

Клименко В. А., Плахотна О. М., Сивопляс-Романова Г. С. 
Харківський національний медичний університет

Вступ. Вивчення пропедевтики педіатрії становить 
певні складнощі для студентів у сучасних умовах у зв’язку 
з великим обсягом фактичного матеріалу та скороченням 
годин аудиторної підготовки (30 год. лекцій та 70 год. 
практичних занять на всю дисципліну).

Метою роботи було підвищення успішності студентів 
при вивченні пропедевтики педіатрії шляхом застосуван-
ня інноваційних педагогічних методів.

Методика. У дослідженні взяли участь 52 студентів 3 
курсу. Проведено анкетування щодо розуміння основних 
принципів самоконтролю. На другому етапі студентам 

роз’яснено основні правила формування вмінь самокон-
тролю (магістерська робота з педагогіки доцента кафедри 
Сивопляс-Романової Г.С.). Після роз’яснення були проа-
налізовані зміни успішності з дисципліни у студентів про-
тягом 2 місяців. Отримані данні опрацьовано методами 
варіаційної статистики; вірогідність різниці оцінювали за 
допомогою критеріїв Q Розенбаума та U Вілкоксона-Ман-
на-Уїтні. 

Результати. Вірно розуміють «самоконтроль» та по-
стійно використовують його 19 (36,5 %) студентів. 27 (52 %) 
респондентів дали вірне пояснення самоконтролю, але за-
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стосовували його нерегулярно. 6 (11,5 %) студентів не зна-
йомі з методами самоконтролю. Для роз’яснення та тренін-
гу з питань самоконтролю відібрано 32 студенти, що не ви-
користовували самоконтроль. Після тренінгу якісна успіш-
ність зросла на 16 % (P>0,05) та 28 % (P<0,05) серед студен-
тів другої та третьої групи відповідно. 

Висновки. Складовою навчального процесу, окрім 
викладання «програмних» питань з дисципліни, повинно 
бути навчання навичкам самоконтролю, що дозволяє під-
вищити якість отриманих знань.
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Дніпропетровськ : Артпресс, 2003. – 211 с.

3. Скнар О.К. Модернізація форм і методів навчання 
студентів у контексті кредитно-модульної системи. – К. : 
Вища школа. – 2006. – № 3. – С. 33-43.

ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ НА КАФЕДРІ МІКРОБІОЛОГІЇ,  
ВІРУСОЛОГІЇ ТА ІМУНОЛОГІЇ

Климнюк С. І., Ткачук Н. І., Олійник Н. М., Романюк Л. Б., Кравець Н. Я., Творко М. С., Покришко О. В., 
Малярчук Г. Р., Медвідь І. І., Галабіцька І. М., Борак В. П.

ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»

Вступ. В умовах реформування системи охорони 
здоров’я в Україні перед медичною освітою постають нові 
вимоги до забезпечення фахової компетентності лікарів. 
Викладання курсу «Мікробіологія, вірусологія та імуно-
логія» має враховувати теоретичні та методологічні осно-
ви мікробіологічної науки, як актуальної проблеми в 
зв’язку з модернізацією системи навчання у вузі. Необхід-
ність дотримання вимог програм з фундаментальних дис-
циплін обумовлює використання інноваційних технологій 
навчання та розробки спеціальних методичних прийомів, 
що формують комплексний підхід до викладання цієї дис-
ципліни.

Основна частина. Організація навчального процесу 
за кредитно-трансферною системою, заснованої на поєд-
нанні технологій навчання за розділами та залікових кре-
дитів, відбувається безперервно за заданою програмою та 
відповідною системою оцінювання. Отримання на прак-
тичному занятті об’єктивної оцінки в балах стимулює сту-
дентів до покращення результатів навчання. Важливу роль 
в цьому відіграють як сама система накопичення балів, 
так і прозорість при оцінюванні. Атестаційні оцінки сту-
дентів вносяться в електронний кафедральний журнал.

Підвищення ефективності навчального процесу дося-
гається шляхом використання презентацій PowerPoint під 
час проведення практичних занять. Наш досвід роботи по-
казав, що ретельний відбір тексту та ілюстративного мате-
ріалу до презентацій, де відображена головна ідея теми 
значно підвищує ефективність навчального процесу. Зо-
крема, провокує питання з боку студентів, дозволяє від-
крити дискусію при обговоренні питань практичного за-
няття та в процесі виконання самостійної роботи.

З метою підвищення рівня знань та пізнавальної ак-
тивності студентів, викладачі кафедри систематично вико-
ристовують проблемно-ситуаційні задачі, які моделюють 
клініко-епідеміологічні умови розвитку інфекційних за-

хворювань та алгоритм дії лікаря. Це сприяє закріпленню 
знань та розвитку практичного мислення. 

Одним із визначальних чинників результативності 
при вивченні мікробіології, вірусології та імунології є 
формування у студентів навичок до самоосвіти. З цією ме-
тою викладі кафедри постійно оновлюють сервер дистан-
ційного навчання (moodle.tdmu.edu.ua), поповнюють бі-
бліотечний фонд. На сьогодні викладачами кафедри під-
готовлений до друку навчально-методичний посібник 
«Мікробіологія, вірусологія та імунологія в питаннях та 
відповідях», що дозволить студентам опановувати дисци-
пліну у новому, більш пізнавальному контексті.

Діяльність викладачів кафедри спрямовується на ор-
ганізацію та проведення студентських наукових конфе-
ренцій, круглих столів, науково-дослідної роботи студен-
тів. Виконуючі самостійні дослідження в науковій лабора-
торії на базі кафедри, студенти більш глибоко опановують 
теоретичний та практичний матеріал з дисципліни. Ре-
зультати своїх досліджень представляють на студентських 
форумах вузів України. 

Висновки. Впровадження нових Стандартів вищої 
медичної освіти потребує переходу на новий рівень викла-
дання, що неможливо без використання інформаційних 
технологій, розвитку мотиваційної сфери діяльності сту-
дента та організації ефективної самостійної діяльності 
студентів.
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Вступ. З 2016 року Тернопільський державний медич-
ний університет імені І. Я. Горбачевського став учасником 
Проекту сприяння академічній доброчесності в Україні 
(Strengthening Academic Integrity in Ukraine Project – SAI-
UP) – ініціативі, що спрямована на системні зміни в укра-
їнській вищій освіті: підвищення якості, створення умов 
для реалізації найбільш обдарованих студентів, покра-
щення іміджу українських університетів (http://www.saiup.
org.ua/pro-proekt/). 

Основна частина. Академічна доброчесність (АД) – 
це сукупність етичних принципів та визначених законом 
правил, якими мають керуватися учасники освітнього 
процесу під час навчання, викладання та провадження на-
укової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри 
до результатів навчання та/або наукових (творчих) досяг-
нень (ст. 42, Закон України «Про освіту» № 2145-VIII, 
05.09.2017).

Згідно статті 42 Закону України «Про освіту» пору-
шенням академічної доброчесності вважається:

1) академічний плагіат – оприлюднення (частково або 
повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих ін-
шими особами, як результатів власного дослідження 
(творчості) та/або відтворення опублікованих текстів 
(оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазна-
чення авторства;

2) самоплагіат – оприлюднення (частково або повніс-
тю) власних раніше опублікованих наукових результатів 
як нових наукових результатів;

3) фабрикація – вигадування даних чи фактів, що ви-
користовуються в освітньому процесі або наукових дослі-
дженнях;

4) фальсифікація – свідома зміна чи модифікація вже 
наявних даних, що стосуються освітнього процесу чи на-
укових досліджень;

5) списування – виконання письмових робіт із залучен-
ням зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для вико-
ристання, зокрема під час оцінювання результатів навчання;

6) обман – надання завідомо неправдивої інформації 
щодо власної освітньої (наукової, творчої) діяльності чи 
організації освітнього процесу; формами обману є, зокре-
ма, академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальси-
фікація та списування;

7) хабарництво – надання (отримання) учасником 
освітнього процесу чи пропозиція щодо надання (отриман-
ня) коштів, майна, послуг, пільг чи будь-яких інших благ 
матеріального або нематеріального характеру з метою 
отримання неправомірної переваги в освітньому процесі;

8) необ’єктивне оцінювання – свідоме завищення або 
заниження оцінки результатів навчання здобувачів освіти.

За дії (бездіяльність), що визнані даним Законом як 
порушення академічної доброчесності, особа може бути 
притягнута до інших видів відповідальності з підстав та в 
порядку, визначених законом.

Висновки. Таким чином, впровадження основ акаде-
мічної доброчесності в освітній процес та діяльність ме-
дичного університету сприятиме формуванню нової ака-
демічної культури, що базується на довірі, чесності, про-
зорості та реальному навчанні.
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АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
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ДО ПИТАННЯ ПРО НЕОБХІДНІСТЬ ЄДИНОГО КАТАЛОГУ ЕЛЕКТРОННИХ ПІДРУЧНИКІВ 
УКРАЇНИ ДЛЯ МЕДИЧНИХ ВНЗ

Клопоцька Н. Г., Клопоцький Г. А.
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»

Сучасна організація навчального процесу в вищих на-
вчальних закладах (ВНЗ) України передбачає значну кіль-
кість часу, що відводиться на самостійну підготовку. Тому 
великого значення набуває забезпечення студентів якіс-
ною навчальною літературою. Останнім часом спостеріга-
ється тенденція до зменшення у молоді попиту на друко-
вані видання і зростання інтересу до електронних носіїв 
інформації. Це пояснюється багатьма факторами: можли-
вістю швидко знайти потрібну інформацію, копіювати, об-
робляти та зберігати великий обсяг матеріалу на електро-
нному носії, відсутність необхідності звертатися до біблі-
отеки, тощо [2]. 

Інтернет дає змогу отримати майже необмежений об-
сяг інформації, однак, на жаль, ця інформація неупорядко-
вана та її якість не завжди є високою. З цієї причини сту-
дентам буває складно знайти професійну відповідь на пи-

тання, які їх цікавлять, внаслідок чого вони роблять неві-
рні висновки, що несприятливо позначається на рівні їх-
ньої підготовки.

Медичні ВНЗ України проводять велику роботу зі 
створення нових навчальних та навчально-методичних 
матеріалів, однак часто вони використовуються виключно 
в тому закладі, де були створені. Крім того, видані на папе-
рових носіях матеріали досить складно поширювати най-
зручнішим для молоді способом – через електронні носії 
[1, 2].

Позитивною тенденцією є збільшення питомої ваги 
електронних підручників та посібників, що дозволяє зна-
чно покращити якість викладання інформації: застосову-
вати велику кількість кольорових малюнків та фотогра-
фій, схем, включати ілюстровані ситуаційні задачі, на-
вчальні відеофільми з демонстрацією алгоритму виконан-
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ня практичних навичок, тощо. Проте, такі видання також 
розміщені виключно на сайтах кафедр і знайти інформа-
цію про їх існування у мережі Інтернет досить складно.

На даний час в Україні запущений проект «Електро-
нний підручник», метою якого є створення єдиної бази 
електронних підручників для середньої школи. Таким чи-
ном, представники середнього рівня освіти цілком усвідо-
мили важливість забезпечення своїх учнів якісною на-
вчальною літературою та приступили до реалізації цього 
процесу. На жаль, аналогічний проект для вищої школи 
поки що відсутній, а отже сьогоднішні школярі, які через 
кілька років прийдуть навчатися до українських ВНЗ, бу-
дуть позбавлені можливості отримувати інформацію у 
форматі, що для них є найбільш звичайним та зручним.

Зважаючи на вищезазначене вважаємо, що актуаль-
ним є створення в мережі Інтернет єдиного каталогу елек-
тронних підручників/посібників для медичних ВНЗ, який 
би регулярно оновлювався та, за поданням авторів, розмі-

щував посилання на сайти, де знаходяться навчальні мате-
ріали належної якості, створені, рецензовані та видані від-
повідно до діючих вимог законодавства України. Користу-
вання таким каталогом, на нашу думку, було б зручним як 
для студентів, що полегшить їм пошук якісної інформації, 
так і для майбутніх авторів, оскільки це дозволить аналізу-
вати фонд навчальних видань і знаходити питання, які ще 
не висвітлені, або ж недостатньо висвітлені в навчальній 
літературі. 
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СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИКЛАДАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКИХ ДИСЦИПЛІН 
НА КАФЕДРІ УПРАВЛІННЯ І ЕКОНОМІКИ ФАРМАЦІЇ, МЕДИЧНОГО ТА ФАРМАЦЕВТИЧНОГО 

ПРАВОЗНАВСТВА ЗДМУ

Книш Є. Г., Ткаченко Н. О., Демченко В. О.
Запорізький державний медичний університет, Україна

Вступ. Складовими забезпечення належного рівня 
управлінсько-економічної підготовки провізорів є засто-
сування сучасних методик організації навчального проце-
су та якісне його науково-методичне забезпечення. До ор-
ганізаційно-управлінських дисциплін, які направлені на 
формування певних управлінсько-економічних компетен-
цій майбутніх фахівців фармації (ФФ) та викладаються на 
кафедрі УЕФ ЗДМУ, належать «Організація і економіка 
фармації», «Менеджмент та маркетинг у фармації», «Ме-
дичне і фармацевтичне товарознавство», «Фармацевтичне 
правознавство», «Фармакоекономіка», «Належні фарма-
цевтичні практики», «Спеціалізація за вибором», «Вироб-
нича практика з організації і економіки фармації», «Ви-
робнича практика з менеджменту та маркетингу у фарма-
ції»», «Управління якістю».

Основна частина. Не дивлячись на такий масив на-
вантаження на кафедрі створено всі умови для якісного 
навчання студентів: кафедра має електронну сторінку на 
порталі університету, на якій розміщена вся необхідна ін-
формація (презентації лекцій, методичний матеріал, роз-
клад і тематичні плани занять, СРС, тощо) з диференціаці-
єю за спеціальностями, курсам, формам навчання. Співро-
бітники кафедри на фоні традиційних форм викладання 
активно впроваджують новітні сучасні інноваційні техно-
логії. Враховуючи сучасний стратегічний курс університе-
ту, що включає усі міжнародні освітні тенденції за останні 
1,5 роки викладачами кафедри було створено та розміще-
ний на платформі edX: 5 онлайн курсів спеціалізації та 1 
онлайн курс за вибором для спеціальності ТПКЗ. 

Вперше у цьому навчального році (2017-2018) СРС з 
усіх дисциплін проходить у дистанційному режимі. Реє-
страція студентів відбувається централізовано, під контр-
олем деканату. Після отримання студентом доступу до 
платформи edX, він самостійно виконує у зручний для 

нього час перелік завдань, але дотримуючись навчального 
графіка). Цьому передує обов’язкове вивчення теоретич-
ного блоку з кожної теми (інформаційний матеріал, схеми, 
таблиці) та тестовий контроль засвоєння вивченої інфор-
мації. Виконані завдання студент надсилає на електронну 
скриньку викладача кафедри, а результати тестування ав-
томатично фіксуються. Все це дисциплінує студента і мо-
тивує його до самостійного освоєння комп’ютерних ін-
формаційних технологій та вдосконалює існуючі навички 
роботи в інформаційному середовищі. 

Кафедра УЕФ являється невід’ємним елементом елек-
тронної віртуальної системи університету і факультету. 
Дистанційне розмежування перекривається віртуальним 
інформаційним простором на основі АСУ. На базі цього 
комплексу кафедрою ведуться електронні журнали з усіх 
дисциплін, інша облікова і звітна документація. До елек-
тронного журналу мають доступ викладач, завідувач ка-
федри, представники деканату, навчального відділу, ректо-
рату, студенти, батьки.

Сьогодні навчальний процес не можливо уявити без 
науково-дослідної роботи студентів (НДРС). На кафедрі 
при студентському науковому товаристві, створена школа 
молодого дослідника. В рамках його роботи студенти 
отримують необхідні навички. Останні три роки показали, 
що за результатами наукових досліджень молодими вче-
ними кафедри було зроблено 30 доповідей на науково-
практичних конференціях, опубліковано 120 друкованих 
робіт, отримано 36 сертифікатів та дипломів різного рівня. 
Географія участі молодих дослідників дуже різноманітна: 
Білорусія, Казахстан, Польща, Росія, Туркменістан, Украї-
на та ін.

Висновок. Робота, яка здійснюється кафедрою дає 
підґрунтя для подальшого розвитку та удосконалення на-
вчально-методичної та наукової діяльності.
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Вступ. Професія фармацевтичного працівника є соці-
ально важливою, має свої морально-етичні принципи, по-
кликана стояти на варті збереження та зміцнення найцін-
нішого – здоров’я, а інколи, й життя людини. Тому зараз, у 
час стрімкого розвитку вітчизняної фармацевтичної інду-
стрії, з впровадженням основних положень Закону Украї-
ни «Про вищу освіту», який окреслює нову парадигму на-
вчання, постає необхідність акцентувати увагу на якісній 
підготовці майбутнього фармацевтичного працівника, 
здатного гідно виконувати свої професійні обов’язки. 

Якісна підготовка фахівців, в першу чергу, забезпечу-
ється якістю науково-методичного супроводу освітнього 
 процесу. 

Всім відомо, що науково-методичне забезпечення 
освітнього процесу в рамках будь-якої спеціальності у за-
кладах вищої освіти є сукупністю документів, які описують 
зміст, встановлюють структуру, визначають результат, ре-
гламентують перебіг освітньої послуги. Такими документа-
ми є: стандарт вищої освіти, освітньо-професійна програ-
ма, навчальні програми дисциплін, навчальні підручники, 
навчальні посібники. Разом з іншими засобами навчання 
наповнення та зміст такого комплексу повинно відображати 
замовлення та побажання основних стейголдерів: абітурі-
єнтів, студентів, випускників, викладачів, працедавців, гро-
мадських організацій, акредитаційних інституцій.

Основна частина. Навчально-методичний посібник 
для забезпечення практичних/лабораторних занять (далі – 
НМП) розглядається як частина єдиного комплексу: стан-
дарт вищої освіти – освітньо-професійна програма – 
навчальна програма – навчальний підручник – навчаль-
но-методичний посібник. Саме такий комплексний під-
хід реалізовує основну вимогу сучасної освіти – форму-
вання компетентного фахівця через змістовне, логічне, 
послідовне, раціональне, систематичне навчання.

Такий комплекс розроблений викладачами КВНЗ 
«Житомирський базовий фармацевтичний коледж» і за-
безпечує якісне провадження освітнього процесу та якість 
результатів навчання випускників спеціальності 226 
«Фармація, промислова фармація» закладів вищої освіти 
І-ІІІ р.а. України.

Значення НМП посилюється ще й тим, що вони охо-
плюють не одну-дві дисципліни (хаотично), а увесь цикл 
природничо-наукової та професійно-практичної підготов-
ки відповідно до типового навчального плану.

Необхідність у створенні НМП було викликане розу-
мінням суті зміни самого змісту освіти. Сучасна, у тому 
числі й фармацевтична, освіта базується на:

- силі, яка рухає і виходить від студента, а не від ви-
кладача, як раніше; 

- шляху навчання – від ієрархічного (викладач → сту-
дент) до неієрархічного (викладач ↔ студент);

- відповідальності, переорієнтованої від такої, яка ра-
ніше була суто на викладачеві, на відповідальність, яка 
лежить однаково в рівній мірі на викладачеві та  студентові;

- цілях взаємодії викладача і студента, які переходять 
від цілей, орієнтованих на набуття знань, до цілей, орієн-
тованих на їх застосування.

Відтак, сьогодні змінюються й умови та інструменти 
освітнього процесу: від віртуальних до аутентичних, що 
відтворюють реальні професійні умови; фокус оцінюван-
ня переходить від підсумкового до поточного із зворотним 
зв´язком; фіксований термін завершення програми пере-
творюється на гнучкий, до досягнення компетентності. 

Підготовка фармацевтів особлива тим, що значна час-
тина змісту навчання – практична. Це виконання практич-
них професійних тренінгів або лабораторної роботи. 

Значимість НМП полягає у тому, що вони дозволяють 
реалізувати методологію побудови «компетентісного» фор-
мату, тобто забезпечують розвиток професійних здатностей 
та ціннісних орієнтирів студентів через представлену мож-
ливість комплексного оволодіння знаннями, навичками, 
вміннями та різноманітними способами діяльності. 

Враховуючи визначені стандартом загальні та фахові 
компетентності, які повинні бути розвинені у майбутнього 
фахівця, структура навчально-методичних посібників пе-
редбачає логічно-побудований зміст навчального матеріалу 
конкретної дисципліни у такій формі, яка дозволяє плано-
мірно просуватися студенту у вивченні відповідних тем до 
моменту демонстрування ним результатів навчання після 
завершення освітньої програми. Виконання різноманітних 
за формою, складністю та наближених до реальної профе-
сійної діяльності завдань, включених до посібників, потре-
бує від студента засвоєння, узагальнення, систематизації та 
демонстрації здатностей, які можуть характеризувати рі-
вень досягнення відповідного програмного результату на-
вчання. Тому одним з головних завдань створення навчаль-
но-методичних посібників було і залишається забезпечити 
надійність (точність і об´єктивність), доступність, прийнят-
ність запропонованої навчальної інформації, а відтак і до-
сягнення необхідного освітнього ефекту. 

НМП для забезпечення практичних/лабораторних за-
нять актуалізуються багатьма причинами:

відповідно до стандарту вищої фармацевтичної осві-
ти, освітньо-професійної програми, навчальної програми 
має бути реалізована можливість кількісної оцінки та ви-
міру тих набутих стандартизованих умінь та навичок, як 
існуючого мінімуму – ця можливість визначати результати 
навчання може бути забезпечена у більшій мірі через 
впровадження НМП;

- НМП мають структуру, яка забезпечує реалізацію 
модульно-рейтингової системи оцінювання знань та вмінь 
студентів, про яку у посібниках подана прозора інформа-
ція (критерії, форми оцінювання) для кожної дисципліни 
окремо;

- НМП є «путівником» студента: що і як виконувати, 
вимагає індивідуальної та самостійної роботи, значна час-
тина навчального матеріалу візуалізована, наявні необхід-
ні опорні схеми, таблиці;

- друкована основа НМП полегшує і пришвидшує 
контроль роботи студента, економить час викладача; ака-
демічно дисциплінує студента;

- раціональність використання часу заняття: друкова-
на основа НМП вивільняє час на виконання професійного 
тренінгу, акцентує увагу на важливому.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК – СКЛАДОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ ЧЕРЕЗ НАБУТТЯ ФАХОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ  

НА ПРАКТИЧНОМУ/ЛАБОРАТОРНОМУ ЗАНЯТТІ

Козаченко Г. В.
Житомирський базовий фармацевтичний коледж
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Висновок. Отже, розв’язанню проблеми формування 
професійної компетентності майбутніх фахівців може 
сприяти процес оволодіння ними технологією впрова-
дження НМП із на різних етапах практичного навчання. 
Впровадження НМП може посісти належне місце в за-
гальному ланцюгу дидактичної системи освітнього про-
цесу й виконувати багатоаспектну роль у підвищенні про-
фесійної компетентності майбутніх фахівців.
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АКТУАЛЬНІСТЬ ВИКЛАДАННЯ ОНЛАЙН-КУРСУ «ОСНОВИ ХРИСТИЯНСЬКОЇ  
ЕТИКИ І МОРАЛІ» ДЛЯ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНИХ ВНЗ УКРАЇНИ

Козиряцька С. А.,. Гребенюк Т. В, Сидоренко О. В.
Запорізький державний медичний університет

Вступ. Українські освіта, наука і культура сьогодні пе-
реживають добу справжнього національного відродження, 
яке відбувається на підґрунті відтворення традиційних 
християнських моральних цінностей, ідеалів добра і лю-
бові. Головна роль у цьому відродженні належить освітній 
галузі, зокрема в напрямі здійснення морального вихован-
ня особистості, що є основним чинником її всебічного 
гармонійного розвитку. В основу змісту морального вихо-
вання покладено загальнолюдські морально-духовні цін-
ності, і обов’язком навчальних закладів є допомогти моло-
ді осягнути шлях до їх пізнання. Викладання предметів 
духовно-морального спрямування є необхідною складо-
вою навчального процесу, адже завданням вищих навчаль-
них закладів є не лише фахова підготовка майбутніх спеці-
алістів, але й виховання сучасної молоді. Особливо важли-
вим це є для вишів медичного профілю, оскільки їх май-
бутня професійна діяльність передбачає не лише наявність 
таких духовних якостей, як гуманність, милосердя тощо, а 
й здійснення морального вибору з питань, що належать до 
сфери біомедичної етики. 

Основна частина. Оскільки пріоритетним завданням 
вищих навчальних закладів є впровадження новітніх техно-
логій в освітній процес, у ЗДМУ курс «Основи християн-
ської етики і моралі» вже запроваджено на базі платформи 
EDX, що передбачає можливості комунікації зі студентами 
в режимі онлайн, на форумах, через електронну  пошту, а 
також дає змогу використовувати презентації, онлайн-тес-
тування та відстежувати активність студентів [1].

На нашу думку, такий курс має включати системати-
зований теоретичний матеріал християнсько-світоглядно-

го, культурного та освітньо-виховного спрямування, який 
би відповідав світському характеру вищих навчальних за-
кладів і забезпечував тісні міждисциплінарні зв’язки («Фі-
лософія», «Основи біоетики та біобезпеки», «Культуроло-
гія» та ін.), однак при цьому передбачав ознайомлення з 
головними принципами моралі, яких дотримуються най-
більші християнські конфесії України. Дисципліна має не 
лише ознайомлювати з моральним вченням християнства, 
але й формувати гуманістичне мислення, підвищувати рі-
вень освіти та загальної культури студентів. Відтак, вва-
жаємо, що навальні матеріалу з курсу повинні включати 
завдання, орієнтовані на активізацію індивідуально-пошу-
кової роботи, розвиток аналітичного мислення, запитання 
до тем курсу, які б передбачали розгорнуту відповідь сту-
дентів, що з-поміж іншого буде сприяти розвитку їх мов-
ної компетенції, а також ілюстративний матеріал – зобра-
ження шедеврів вітчизняного та світового мистецтва, 
створених за біблійними мотивами, що також сприятиме 
підвищенню культурного рівня студентів.

Висновок. У контексті вищесказаного зауважимо, що 
впровадження до навчального процесу дисциплін гумані-
тарного циклу, у тому числі й духовно-морального спря-
мування, забезпечить дотримання гуманістичного підходу 
в освіті, орієнтованого на відродження духовності, індиві-
дуалізацію навчання, творчий саморозвиток особистості.
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ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ЛІКАРЯ В ГАЛУЗІ СУДОВОЇ МЕДИЦИНИ  
НА ДОДИПЛОМНОМУ ЕТАПІ

Козлов С. В., Сулоєв К. М., Алексін Г. Б., Повстяний В. А.
Державний заклад «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України»

Вступ. Професійна медична освіта, основана на ком-
петентнісному підході, це нова освітня парадигма, яка по-
винна забезпечити випускника не тільки професійними 
знаннями навичками та вміннями але соціальними, кому-
нікаційними, та зокрема правовими компетенціями [4, 5].

З метою реалізації компетентнісного підходу при ви-
кладанні медичних дисциплін на додипломному етапі під-
готовки лікаря перед науково-педагогічними працівника-
ми поставлені завдання щодо визначення компетенцій, які 
будуть відповідати не тільки існуючим нормативно-право-
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вим вимогам але й соціальним потребам суспільства. По-
шук та ідентифікація компетенцій майбутнього лікаря ба-
зується на визначенні реальних умов, в яких буде знаходи-
тися лікар не тільки при виконанні своїх професійних 
обов’язків, згідно кваліфікаційної характеристики відпо-
відної спеціальності, а також коли лікар може бути залуче-
ний в якості спеціаліста або експерта згідно чинного кри-
мінально-процесуального кодексу України (далі КПК), 
Закону України «Про судову експертизу», нормативно-ін-
структивних документів МОЗ України, Основ законодав-
ства України про охорону здоров’я, тощо.

Правові навички, поряд зі знаннями та практичними 
навичками є важливою складовою в сучасній моделі ме-
дичної освіти [1]. Реформування медичної галузі, впрова-
дження страхової медицини призведе до збільшення кіль-
кості судових справ, пов’язаних з якістю надання медич-
ної допомоги, що підвищить увагу з боку правосуддя до 
аргументованості та професіональної оцінки висновків 
лікарів-консультантів в судовому засіданні.

Основна частина. Судово-медична експертиза це не 
тільки проведення розтинів померлих та розбір матеріалів 
справ щодо притягнення до кримінальної відповідальнос-
ті медичних працівників за професійні правопорушення 
але й значна кількість інших аспектів на межі медицини та 
права, медицини та криміналістики, тощо.

Судова медицина є обов’язковою навчальною дисци-
пліною яка входить до циклу професійної підготовки сту-
дентів медичного та стоматологічного факультетів. На до-
дипломному етапі, при вивченні навчальної дисципліни 
«Судова медицина. Медичне право України» (у відповід-
ності з новим навчальним планом підготовки лікаря за на-
прямом – Охорона здоров’я, спеціальність – «Медицина», 
«Стоматологія» (освітньо-кваліфікаційний рівень – ма-
гістр)), майбутній лікар повинен не тільки знайомитися з 
існуючими правовими документами, але й вміти їх тлума-
чити, розуміти свою роль в процесуальних діях.

Аналіз літературних джерел, показує, що лікар в якос-
ті спеціаліста широко залучається слідчими органами для 
участі в слідчих (розшукових) діях при огляді трупа, слід-
чому експерименті, освідуванні особи, отриманні біоло-
гічних зразків для експертного дослідження [2]. Це регла-
ментується відповідними статтями Кпк (ст.238. Огляд тру-
па; ст.240. Слідчий експеримент; ст.241. Освідування осо-
би; ст.245. Отримання зразків для експертизи; ст. 227. 
Участь законного представника, педагога, психолога або 
лікаря у слідчих (розшукових) діях за участю малолітньої 
або неповнолітньої особи; ст.226. Особливості допиту ма-
лолітньої або неповнолітньої особи). Права, обов’язки та 
відповідальність спеціаліста як учасника кримінального 
провадження також регламентується статтями 71 та 72 
Кпк. Слід зазначити, що роль лікаря як учасника досудо-
вого розслідування і судового провадження визначається 
кримінально-процесуальним законодавством України. Лі-
кар у відповідності до Кпк є суб’єктом кримінального 
процесу, на якого покладається допоміжна роль.

Окрім цього лікар в якості експерта за даними комі-
сійних відділів бюро судово-медичної експертизи [3] може 
залучатися до складу комісій при проведенні експертизи 
за матеріалами кримінальних проваджень, коли необхідно 
провести професійну оцінку медичних документів, дій лі-
каря та встановити причинно-наслідкові зв’язки між діа-
гностично-лікувальною тактикою лікаря та наслідками. 

Загально відоме судово-медичне значення медичної 
документації, а саме, амбулаторних карт, історій хвороб, 

дані яких є обов’язковою складовою протокольної части-
ни експертного висновка. В залежності від характеру ви-
падка в висновку експерта може бути відображено стан 
хворого при надходженні в стаціонар, протягом всього пе-
ріоду лікування, протоколи оперативного втручання, клі-
нічний діагноз, перелік лікарських препаратів з об’ємом 
та кратністю їх введення, динаміка результатів лаборатор-
них досліджень, характер та об’єм анестезіологічного за-
безпечення та реанімаційних заходів, протокол патологоа-
натомічного дослідження, тощо. Але ці дані мають зна-
чення і інформативність лише при якісному веденні ме-
дичної документації. Відображення стану потерпілого 
при надходженні до приймального відділення та під час 
стаціонарного перебування з чіткою фіксацією всіх наяв-
них морфологічних ознак тілесних ушкоджень, функціо-
нальних порушень з обов’язковим їх підтвердженням за 
допомогою фотофіксації, рентгенограм, комп’ютерних 
томограм забезпечить в подальшому судово-медичному 
експерту при складанні висновку відтворити наявність 
всіх патологічних змін, які були наслідками тих чи інших 
подій в момент їх спричинення.

Професійна компетенція лікаря повинна формуватися 
з низки складових, до яких відносяться не тільки медичні 
знання, навички та вміння. Компетентність, як здатність 
лікаря виконувати свою роботу та відповідати на запити 
суспільства, бути комунікабельним в міжособистісних 
відношеннях, бути інтегрованим з інформаційним світом, 
на наш погляд повинна бути розширена за рахунок знань 
щодо правового статусу лікаря як спеціаліста та як екс-
перта, та вмінь орієнтуватися в виникаючих медико-пра-
вових відносинах в рамках кримінального провадження.

Висновки. Кінцеві цілі, зміст та обсяг навчання ви-
значаються потребами процесуального законодавства, а 
саме професійною кваліфікацією лікарів, які можуть за-
лучатися до судочинства в якості спеціаліста або експерта. 
Визначення процесуального стану лікаря, як експерта або 
спеціаліста, повинно бути обов’язковою складовою про-
фесійної компетентності майбутнього лікаря, що не запе-
речує цілісній компетентнісній моделі навчання. Засвоєн-
ня знань та вмінь щодо участі лікаря в якості експерта або 
спеціаліста в кримінальному провадженні органічно по-
єднується в рамках вивчення дисципліни «Судова медици-
на. Медичне право України».
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СТУДЕНТСЬКЕ НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО ЯК НЕОБХІДНА ФОРМА САМОСТІЙНОГО  
НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ 

Колдунов В. В.,. Бібікова В. М, Заболотна А. Ю.
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»

Однією з головних професійно-значущих якостей лі-
каря, які допомагають досягти високої майстерності у фа-
ховій діяльності, є прагнення до пізнання, поглиблення 
знань в теоретичних і практичних напрямках сучасної ме-
дицини, а також бажання вдосконалювати набуте. Завдан-
ня Студентського наукового товариства полягає не тільки 
в тому, щоб дати студенту додаткові знання з конкретного 
предмета, але, перш за все, стимулювати в нього розвиток 
творчої ініціативи та розумової діяльності, пов'язаних не з 
пасивним сприйняттям готових знань, а орієнтацією на їх 
активне і самостійне придбання, в процесі пошуку, порів-
няння, систематизації. 

Вступом до доповіді став девіз гуртка «Doctrina 
multiplex, veritas una» [1], що в перекладі з латинської 
означає «Вчень багато – істина одна». Що з цього випли-
ває? Наука є в різних країнах. І при цьому нерідкі випадки, 
коли одні й ті ж наукові відкриття здійснюються людьми, 
жодним чином не пов'язаними один з одним. Тобто жоден 
з них не краде в іншого ідеї, але обидва незалежно один 
від одного приходять до тотожних висновків. Таким чи-
ном, цей девіз допомагає розвинути науковий і практич-
ний інтерес до предмету, а також підтримує стійку мотива-
цію до поглибленого вивчення найважливішого фунда-
ментального медичного предмета, який є введенням в 
клінічні науки – патологічної фізіології.

Протягом останніх років гурток на кафедрі патологіч-
ної фізіології збирає на своїх засіданнях чималу аудито-
рію, яка об'єднує студентів різних курсів і різних факуль-
тетів. Спектр обговорюваних питань широкий, і не об-
межується тільки питаннями загальної патофізіології. Ці 
засідання дозволяють студентам показати і обговорити як 
свої результати, так і подивитися і проаналізувати вже 
представлені роботи. Все це разом з поглибленим вивчен-
ням спеціальності є важливим елементом в якісній підго-
товці фахівця. Основним завданням Студентського науко-
вого товариства є об'єднання студентів за інтересами, точ-
ніше за інтересом до науки і всьому, що з нею пов'язано.

Проходячи всі етапи науково-дослідної роботи [2] сту-
дент навчається організації та аналізу своєї діяльності. У 
нього формуються різноманітні додаткові навички, які не 
передбачені в рамках звичайного наукового процесу. На-
приклад, студент отримує навик бібліографічного пошуку, 
перекладу спеціальної іноземної літератури, яка не вхо-
дить в базовий список підручників. Якщо це експеримен-
тальне дослідження – то його виконання з вивченням клі-
нічних, лабораторних, статистичних даних. Виступаючи з 
доповіддю на засіданні Студентського наукового товари-
ства, студент освоює техніку публічного виступу, яка без-
перечно знадобиться йому в майбутньому, а при написанні 
тез і статей – короткого і точного викладу матеріалу. Нау-
ковий аналіз дозволяє повніше розкрити творчий потенці-
ал студента. На засіданнях наукового гуртка студенти слу-
хають виступи доповідачів, переглядають презентації з 
подальшим обговоренням піднятої теми, а також виправ-

ляють недоліки і помилки [3]. Студентське наукове това-
риство нерідко є першим кроком на шляху у велику науку.

Наукова робота студентів є одним з найважливіших 
ланок навчального процесу і перегукується з завданням 
академії – підготовкою фахівців, не тільки практикуючих 
лікарів, але й наукових співробітників, які володіють су-
часними методами наукових досліджень. У зв'язку з об-
меженим фінансуванням науки (в цілому, не тільки в ака-
демії), виконання наукових робіт, як правило, можливо 
тільки в рамках досліджень, що проводяться на кафедрах і 
лабораторіях, в які приходять наші студенти. Думаю, що 
не піддається сумніву і логічний ланцюжок «викладач – 
студент», завдяки якому може здійснюватися якісна під-
готовка фахівців. Виконуючи експеримент студент прохо-
дить всі етапи наукової роботи від планування експери-
менту до представлення результатів на конференціях і в 
наукових статтях. І постійна участь в наукових конферен-
ціях, публікації в збірниках і наукових журналах якраз 
свідчать про це. Професорсько-викладацький склад кафе-
дри допоможе студентам у написанні науково-дослідних 
робіт, надасть матеріали для вивчення, а також безцінний 
досвід: виступ на щомісячних наукових засіданнях СНТ. 
Також планується проведення майстер-класів для старшо-
курсників і практикуючих лікарів, готових ділитися свої-
ми знаннями з підростаючим поколінням, прищеплювати 
їм любов до патофізіології, своїм прикладом демонструва-
ти важливість її вивчення.

І ще один дуже важливий момент – відносини між 
членами суспільства. Якщо говорити про СНО, то можна 
сказати, що це колектив однодумців. Підтвердженням тези 
про колектив служить активна участь в роботі гуртка не 
тільки студентів різних курсів, а й наших колишніх випус-
кників. Студенти-гуртківці, як правило, виділяються се-
ред інших студентів глибиною і широтою знань, краще 
володіють мовою, більш активні і цілеспрямовані. 

Незважаючи на те, що Студентське наукове товари-
ство не тільки існує, а й працює, то і ставлення до Сту-
дентських наукових товариств в цілому повинно змінити-
ся. Підтримка студентів, які захоплюються і займаються 
наукою повинна бути більш відчутною, оскільки саме че-
рез ефективну взаємодію викладача та студента можливі 
рішення наукових проблем і підготовка кваліфікованих 
кадрів. Гурток забезпечує формування більш ранньої про-
фесійної зрілості, що сприяє максимальному розкриттю 
потенціалу та можливостей майбутнього фахівця.
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Вступ. Сучасна медична освіта активно переходить 
на компетентнісне навчання, що пов’язано з світовою ін-
теграцією освіти, розробленню загальних вимог та стан-
дартів. Це є вкрай позитивним, адже сприяє підвищенню 
рівня освіти, що безумовно важливо для підготовки ліка-
рів. В зв’язку з цим актуальною є розробка нового на-
вчально-методичного забезпечення та методики викладан-
ня медичних дисциплін, зокрема, патологічної фізіології.

Основна частина. Цього року на кафедрі патологіч-
ної фізіології студенти 2 курсу почали навчання за новою 
програмою «Магістр стоматології». Згідно цієї програми 
колективом кафедри було розроблено та впроваджено в 
навчальний процес кафедри нові начальні плани, методич-
ні посібники для практичної та позааудиторної роботи 
студентів та для викладачів з урахуванням скорочення го-
дин лекцій та збільшення годин самостійної роботи, а та-
кож з урахуванням загальних та фахових компетентностей 
з патофізіології. Враховуючи зміни, метою викладання на-
вчальної дисципліни «Патологічна фізіологія» є форму-
вання системних знань про хворобу та загальні закономір-
ності виникнення і розвитку різних захворювань, форму-
вання у студентів поняття складності і діалектики взаємо-
відносин шкідливих і захисно-пристосувальних компо-
нентів патологічних процесів; забезпечення теоретичної 
бази для подальшого вивчення інших медико-біологічних 
дисциплін. Кінцевими цілями встановлені на основі мети 

підготовки майбутнього магістра відповідно до блоку її 
змістового модулю (природничо-наукова підготовка) і є 
основою для побудови змісту навчальної дисципліни. 
Опис цілей сформульований через вміння у вигляді цільо-
вих завдань (дій). На підставі кінцевих цілей до кожного 
модулю або змістового модулю сформульовані конкретні 
цілі у вигляді певних умінь (дій), цільових завдань, що за-
безпечують досягнення кінцевої мети вивчення дисциплі-
ни. Кінцеві цілі розглядаються на початку програми, кон-
кретні – на початку відповідного змістового модулю.

Висновки. Сумуючи, можна сказати, що впроваджен-
ня компетентністного навчання для студентів медичних 
ВНЗ потребує підвищення до вимог студентів, що, в свою 
чергу, сприятиме реалізації студентів, як фахівців шляхом 
формування високо-професійних якостей.
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ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА МЕТОДИКИ ВИКЛАДАННЯ 
ПАТОЛОГІЧНОЇ ФІЗІОЛОГІЇ СТУДЕНТАМ СТОМАТОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ «ДМА»

Колдунов В. В., Козлова Ю. В., Клопоцький Г.А.
Державний заклад «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України»

РІВЕНЬ ОБІЗНАНОСТІ СТУДЕНТІВ У ПИТАННЯХ ТУБЕРКУЛЬОЗУ ТА ВІЛ-ІНФЕКЦІЇ  
В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Колісник Н. С., Марченко Н. А., Фрейвальд В. А., Чабаненко Д. В., Стадник О. І.,  
Чеботар Н. Ю., Драгун У. П. 

ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» 

Вступ. Туберкульоз (ТБ) і ВІЛ-інфекція відносяться 
до основних смертоносних інфекцій сьогодення. Обидва 
захворювання вражають найбільш активну, молоду части-
ну населення, сприяючи створенню серйозної загрози де-
мографічної ситуації в Україні. 

Метою нашого дослідження було визначення ступе-
ню інформованості студентів Дніпропетровської медичної 
академії (ДМА) в різних питаннях ВІЛ/СНІДу та туберку-
льозу.

Матеріали та методи дослідження. В нашому дослі-
дженні взяли участь 388 студентів медичних факультетів 
ДМА віком від 20 до 30 років, в т. ч. 212 студентів 4 курсу 
та 176 студентів 6 курсу. Середній вік опитуваних склав 
21,3±0,03 років. Всі респонденти на першому занятті мо-
дулю «Фтизіатрія» заповнювали розроблену нами анкету, 
яка включала питання для оцінювання інформованості 
студентів щодо виявлення, діагностики, профілактики, ак-
туальності проблеми ВІЛ/СНІДу та туберкульозу.

Результати. Переважна більшість студентів вважають 
проблему туберкульозу та ВІЛ/СНІДу в нашій країни, об-
ласті актуальною та важливою – 186 (87,7 %) студентів 4 
курсу та 89,8 % студентів 6-го курсу, проте перевагу від-
дають ВІЛ-інфекції. Близько половини студентів медичної 

академії вказали, що основним джерелом при вивченні 
питань ТБ та ВІЛ були знання, які вони отримали раніше, 
на молодших курсах (45,08 %). Також 46,2 % всіх респон-
дентів відмітити, що отримують інформація з Інтернету, 
при читанні спеціальної літератури (22,7 % та 45,8 %, від-
повідно студентів 4 та 6 курсів, p<0,05). Більший інтерес у 
студентів викликає інформація про ВІЛ-інфекцію. Пере-
важна кількість студентів 4 та 6 курсів були правильно 
орієнтовані щодо факторів ризику виникнення обох захво-
рювань, шляхів передачі, клінічних проявів хвороб, від-
даючи перевагу значенню соціальних факторів. В той же 
час, студенти були недостатньо обізнані відносно ВІЛ-
інфекції, вважаючи, що основним шляхом передачі на те-
перішній час залишається ін’єкційний (91,8 % студентів 
4-го курсу та 96,3 % студентів 6-го курсу). Близько четвер-
ті опитуваних недооцінювали вірогідність розповсюджен-
ня ВІЛ-інфекції при проведенні маніпуляцій з використан-
ням манікюрного, стоматологічного інструментарію. Пе-
реважна більшість студентів 4 та 6 курсів (92,7 % та 87,1 %, 
відповідно) не довіряють засобам механічної контрацеп-
ції, як надійним, при статевих відносинах.

Недостатньо інформовані студенти і в питаннях ліку-
вання туберкульозу і ВІЛ-інфекції. Більш, ніж третина 
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опитаних студентів (38,5 %), вважають, що від туберку-
льозу не можливо вилікуватися. Негативне ставлення до 
антиретровірусної терапії висловили 89 (22,9%) респон-
дентів, вважаючи її неефективною та небезпечною через 
побічні реакції. 

Висновки. Незважаючи на те, що студенти відміча-
ють актуальність ТБ і ВІЛ-інфекції для суспільства, меди-
цини, вони недостатньо обізнані щодо сучасних механіз-
мів розповсюдженості захворювань, індивідуальних засо-
бів захисту, профілактики і лікуванню захворювань.
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ВИКОРИСТАННЯ ОЧНО-ЗАОЧНОГО НАВЧАННЯ НА ЦИКЛАХ  
ТЕМАТИЧНОГО УДОСКОНАЛЕННЯ

Коломійченко Ю. А., Вороньжев І. О., Чурилін Р. Ю., Лисенко Н. С., Стегній В. О.
Харківська медична академія післядипломної освіти

Інноваційні технології широко впроваджуються в на-
вчальний процес, проходять апробацію та, в залежності 
від отриманих результатів, отримують широке застосуван-
ня, або відходять у тінь. Все більше різних нових техноло-
гій використовується, в ВУЗах та на теоретичних дисци-
плінах, медицина на сьогоднішній день відстає у цьому 
процесі, але слід відмітити що нові технології з’являються 
і у медицині. 

Дистанційне навчання є однією з цих технологій, яка 
сьогодні широко використовується у навчальному проце-
сі. Зручність полягає у тому, що слухачі мають можливість 
вибирати час навчання, також слід відмітити можливість 
індивідуального підходу – це є особливостями дистанцій-
ної форми навчання.

Серед студентів медичних університетів та медичних 
факультетів впровадження не є важким, оскільки на сьо-
годнішній день молодь є дуже активна в прийняті різних 
інновацій. Для післядипломної освіти існує ряд складнос-
тей, а саме: слухачами є, як правило, люди середнього та 
старшого віку, які вже привикли до традиційної форми на-
вчання і їм буває дуже складно перебудуватися; у людей 
передпенсійного віку часто бувають проблеми з користу-
ванням технічними засобами (комп’ютер, телефон тощо), 
а всі інноваційні методики будуються власне з викорис-
танням цих засобів; процеси запам’ятовування у людей 
старшого віку повільніші, тоді як молодь інформацію за-
своює практично на льоту. 

Виходячи з вище наведених особливостей, на базі 
кафедри рентгенології та дитячої рентгенології, впрова-
джуються новітні технології наступним чином: визначе-
на стратегія впровадження, цільові засоби та контингент. 
Серед цільових засобів – он-лайн курси, тести, ситуацій-
ні задачі та інше. Всі ці засоби використовуються як ре-
сурсні, в межах вибраної стратегії, поряд з аудиторними 
заняттями, а в подальшому буду використовуватися як 
для самостійної роботи, так і для заочних занять. На по-
чатках контингент осіб, які залучені до навчання – моло-
ді спеціалісти (цикли спеціалізації). В подальшому всі ці 

методики будуть впроваджуватися на циклах тематично-
го удосконалення.

Основна ідея полягає в тому щоб привчити молодь 
до використання цих методів, а в подальшому, самі слу-
хачі будуть допомагати та навчати одне одного новим 
технологіям.

Для циклів тематичного удосконалення технологія 
дистанційного навчання, на нашу думку, є дуже корисна, 
особливо в світлі реформування галузі охорони здоров’я, а 
також, в рамках економії часу та оплати відрядження, при 
цьому є можливість скоротити час перебування слухачів 
на очних базах, до дозволити проводити частину навчання 
без відриву від роботи.

На заочну частину виносяться теми, які мають базове 
та теоретичне значення, а також те, що слухачі мали б зна-
ти, або те що їх необхідно повторити для засвоєння нового 
матеріалу. Це і лекційні матеріали, мультимедійний кон-
тент, ситуаційні задачі, тестові контролі, які допомагають 
пригадати матеріал та проконтролювати рівень його за-
своєння.

Також на кафедрі розробляється цикл тематичного 
удосконалення «Променева діагностика в онкології», для 
лікарів, які працюють на комп’ютерних томографах та 
магнітно-резонансних томографах. Особливістю контин-
генту цих лікарів є більша обізнаність в технічних засобах 
як навчання так і роботи. Тому швидкість впровадження 
технологій для них буде значно більшою, також цьому 
буде сприяти наявність великої кількості мультимедійних 
матеріалів для навчання, та наявність даних всіх обсте-
жень, для ситуаційних завдань, у цифровому медичному 
(dicom) форматі.

На нашу думку використання інноваційних техноло-
гій в навчальному процесі сприяє зацікавленню слухачів, 
вони є безпосередніми учасниками навчального процесу, а 
не спостерігачами; їх самодисципліні, так як вони при-
ймають рішення самостійно скільки часу витрачати на 
кожну тему; підвищує мотивацію слухачів до навчання, 
тому що дає можливість викладачам постійно поновлюва-
ти матеріали та швидко вкладати нові при їх появі.
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Вступ. Стрімкий розвиток інноваційних технологій 
стає причиною масштабних освітніх реформ, що перетво-
рюють освіту на продуктивний сектор економіки. Зокрема 
це стосується і медичної освіти в умовах євроінтеграції. В 
Національній доктрині розвитку освіти зазначено, що в 
Україні повинен забезпечуватися прискорений, виперед-
жальний інноваційний розвиток освіти шляхом оновлення 
змісту освіти та організації навчально-виховного процесу 
відповідно до демократичних цінностей, ринкових засад 
економіки, сучасних науково-технічних досягнень [1].

Вітчизняна система охорони здоров’я нині перебуває 
в пошуку шляхів виходу з кризової ситуації та побудови 
нової моделі медичного фахівця, наближеної до європей-
ських стандартів. І цей процес обов’язково потребує зміни 
парадигми базової середньої та вищої медичної освіти

Основна частина. Проблема медичних кадрів остан-
німи роками набула транснаціонального рівня. Так, у кра-
їнах Євросоюзу дефіцит лікарів вже наближається до 230 
тисяч, що в півтора раза більше, ніж число усіх лікарів, 
працюючих в Україні. Цей чинник діє як потужний стимул 
до еміграції кадрів з України [2].Але глобальна криза ка-
дрів не обмежується лише їх нестачею. Існують невідпо-
відності між компетенціями, потребами і фінансами. Є 
географічні і професійні дисбаланси медиків на ринку 
праці. Розвивається гендерна стратифікація по спеціаль-
ностях. Є кадрове домінування стаціонарної допомоги над 
первинною [3].

У підпорядкуванні МОЗ України як головного дер-
жавного замовника на підготовку медичних і фармацев-
тичних кадрів є 17 державних вищих навчальних закладів 
IV рівня акредитації (без АР Крим, у тому числі: 12 – ме-
дичних університетів та академій; 1 – фармацевтичний 
університет; 1 – стоматологічна академія; 3 – академії піс-
лядипломної освіти), у яких здобувають освіту понад 65,7 
тис. студентів, з них 24,3 тис. – за державним замовлен-
ням, 41,4 тис. – за контрактною формою навчання. У 100 
медичних (фармацевтичних) навчальних закладах I–III 
рівнів акредитації (без АР Крим, окупованих територій 
Донецької та Луганської областей) здійснюється підготов-
ка молодших спеціалістів (молодших бакалаврів) з медич-
ною та фармацевтичною освітою, бакалаврів з медсе-
стринства, фармації, лабораторної діагностики та магі-
стрів з медсестринства (з них 23 – медичних училища, 72 
– медичні (фармацевтичних) коледжа, 2 філії; 3 – інститу-
ти медсестринства). У них навчається понад 70,4 тис. сту-
дентів. Щорічно заклади випускають до 20 тис. спеціаліс-
тів. Підготовка медичних кадрів здійснюється також в 11 
навчальних закладах недержавної форми власності (4 за-
клади III–IV рівнів акредитації та 7 закладів I–II рівнів 
акредитації). Збройні сили України на сьогодні мають 
власну систему медичної освіти, яка розподіляється за рів-
нями, з відповідними обсягами та завданнями. [4].

Держава щороку на підготовку фахівців витрачає со-
тні мільйонів бюджетних коштів: у 2015 р. – 556,8 млн 
грн, а 2016 р. – 649,8 млн грн. У МОЗ наголошують, що 
вартість року навчання студента-медика в Україні колива-
ється від 13 до 27 тис. грн – залежно від спеціальності та 
навчального закладу [4] ( до речі, міжнародні розрахунки 

є кардинально іншими: так, у Великій Британії навчання 
коштує 50 тис. фунтів, а в США вартість підготовки сту-
дента-медика може сягати 90 тис. дол. на рік). «Всупереч 
таким значним видаткам на підготовку медичних кадрів, 
якість навчання студентів на сьогодні залишається на 
низькому рівні[4] . 

Без впровадження рішучих змін у системі медичної осві-
ти Україна ризикує перетворитись на країну, університети 
якої випускають неконкурентоспроможних спеціалістів. 

З метою покращення якості медичної освіти на нашу 
думку потрібно: 

1.Встановити жорсткі критерії вступу абітурієнтів до 
медичних ВНЗ, зокрема, підвищити прохідний бал ЗНО з 
профільних предметів, визначити квоти на набір студен-
тів-контрактників, встановити контроль над зарахуванням 
студентів-іноземців, а також встановити обґрунтовану 
кількість місць державного замовлення.

2.Оптимізувати освітньо-наукову програму медичної 
школи до сьогодення практичної медицини питаннями 
економіки охорони здоров’я, медичного права, менедж-
менту і маркетингу.

2. Підвищувати якість навчання пропонуємо шляхом 
створення мережі університетських клінік та муніципаль-
них лікарень (фінансування яких проводити із двох бю-
джетів), а також оновлення юридично нормативної бази, 
яка регламентуватиме спільну роботу клінічних кафедр з 
лікувально-профілактичними установами.

3. Враховуючи рекомендації МОЗ щодо підвищення 
якості екзаменаційних завдань, шляхом використання ек-
заменаційного тесту з клінічних дисциплін IFOM та іспи-
ту USMLE,та впровадження практичного оцінювання сту-
дентів-медиків – OSCE, ми рекомендуємо розробити нові 
протоколи надання медичної допомоги, що будуть відпо-
відати міжнародним стандартам.

4. Впровадити етапне навчання, а саме: додипломна 
освіта, післядипломне

навчання в інтернатурі, резидентурі чи на циклах спе-
ціалізації, де отримують власне спеціальність.

5. Дотримуватися чіткого принципу справедливості 
оплати праці. Дана проблема охоплює два моменти:

- Зміни, внесені у грудні до ст. 95 Кодексу законів 
про працю України та ст. 3 Закону України «Про оплату 
праці» в частині визначення мінімальної заробітної плати, 
призводять до порушення міжпосадових (міжкваліфіка-
ційних) співвідношень у розмірі оплати кваліфікованої і 
некваліфікованої праці працівників бюджетної сфери. 
Так, виходячи з норм вищезазначених законів, молодший 
та середній медичний персонал та лікарі отримуватимуть 
з урахуванням доплат і надбавок практично однакову за-
робітну плату.

-Заробітна платня медичних спеціалістів на даний мо-
мент не відповідає європейським соціальним стандартам.

6. Сприяти та мотивувати медичних фахівців до без-
перервного професійного розвитку, шляхом введення про-
фесійного ліцензування лікарів (для продовження дії лі-
цензії необхідно кожні п’ять років проводити атестацію з 
урахуванням щорічно накопичених лікарем навчальних 
кредитних балів)

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМКИ РЕФОРМУВАННЯ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 

Коробко Л. Р., Бобяк І. Г.
ДВНЗ «Тернопільський медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України», 
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Висновки. Ми переконані: введення даних пропози-
цій є цілком реальне та доступне. Це дозволить внести ко-
рективи в підготовку та підвищення кваліфікації медич-
них працівників з наближенням їхньої освіти до міжна-
родних стандартів, шляхом навчання медика протягом 
всієї професійної діяльності та здобуття вміння під про-
фесійним кутом зору сприймати будь-яку наочну, вербаль-
ну інформацію, самостійно осмислювати, приймати рі-
шення, оцінюючи їх наслідки та визначати оптимальні 
шляхи реалізації цих рішень
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ФАКТОРИ РИЗИКУ ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ ДО НАВЧАННЯ У ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ 
ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ШКОЛИ

Коробчанський В. О., Резуненко Ю. К., Герасименко О. І., Кателевська Н. М., Дяченко І. О. 
Харківський національний медичний університет

Вступ. Активне формування сучасного освітнього 
простору вищої школи України, що спостерігається в 
останні роки, супроводжується зміною традиційних підхо-
дів до навчання студентів у відповідності з міжнародними 
вимогами до організації навчання у вишах. Основною ме-
тою відповідної модернізації навчального процесу є якісне 
покращення знань та вмінь студентів шляхом підвищення 
рівня мотивації студентів до пізнавальної діяльності, тобто 
збільшення інтересу студентів до навчання. Про те в остан-
ні роки відзначається тенденція, згідно якої іноземні сту-
денти мають менший інтерес до навчання ніж студенти 
вітчизняної форми навчання [1]. 

Метою роботи було вивчення основних факторів ри-
зику зниження рівню мотивації до пізнавальної діяльності 
іноземних студентів у відповідності до показників успіш-
ності засвоєння теоретичних дисциплін, на прикладі дис-
ципліни «Гігієна та екологія». 

Матеріали та методи дослідження. З метою встанов-
лення найбільш значущих факторів ризику зниження рів-
ню мотивації до пізнавальної діяльності іноземних студен-
тів, шляхом анкетного дослідження була проведена експе-
риментальна перевірка умов формування мотивації до 
пізнавальної діяльності у студентів, які проходять навчан-
ня дисципліні «Гігієна та екологія» на кафедрі гігієни та 
екології №1 Харківського національного медичного уні-
верситету (далі ХНМУ). 

У опитуванні прийняло участь 30 іноземних студен-
тів, які навчаються російською мовою, та 30 вітчизняних 
студентів. В ході анкетного опитування студенти зазнача-
ли своє ставлення до організації процесу навчання в 
ХНМУ, особливості сприймання навчального матеріалу, 
перспективність використання знань, що отримані, у по-
дальший професійній діяльності, розуміння мови викла-
дання та інші. Також було вивчено рівні сформованості 

мотивації до пізнання та результати поточної успішності 
студентів обох груп. 

Результати дослідження свідчать про більш вагомий 
вплив різноманітних факторі ризику формування мотива-
ції до навчання у іноземних студентів ХНМУ, наслідком 
чого є нижча вмотивованість іноземних студентів до на-
вчання, що підтверджено значно нижчим рівнем поточної 
успішності студентів двох груп. 

Згідно отриманих результатів менш половини інозем-
них студентів задоволено організацією навчання у ХНМУ 
(43,33%). Серед основних причин названі проблеми із ро-
зумінням мови викладання – 73,33%, непослідовність ви-
кладання дисциплін – 53,33%, проблеми у формуванні 
внутрішньо-групових соціальних контактів – 63,33%. 
Окремого занепокоєння викликає відношення до можли-
вості практично використання отриманих теоретичних 
знань, лише 23,33 % іноземних студентів вважають їх ко-
рисними. При цьому зацікавленість іноземних студентів у 
вивченні теоретичних питань, на прикладі дисципліни 
«Гігієна та екологія» становить 36,67%.

Висновки та перспективи. Відповідне становище 
свідчить про необхідність корекції методів формування 
мотивації до навчання шляхом мінімізації впливу факто-
рів ризику, що мають місце під час навчання іноземних 
студентів у ХНМУ. Основними напрямками досягнення 
позитивного результату мають стати подальше удоскона-
лення методів формування мотиваційно-пізнавальної сфе-
ри студентів та проведення активної виховної роботи у 
внутрішньо-груповому студентському осередку. 

Література 
1. Гилюн О. В. Освітні мотивації студентської молоді 

/ О. В. Гилюн // Грані : наук.- теорет. і громад.-політ. аль-
манах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара; Центр соц.- 
політ. дослідж. – Д., 2012. – № 1 (81). – С. 102–104.



171

Вступ. В умовах сьогодення стрімкий прогрес науки і 
техніки вимагає підвищення якості освіти, саме тому зна-
чна увага спрямовується на впровадження інноваційних 
технологій навчання, зокрема європейської кредитно-
трансферної системи (ЄКТС), що дає можливість забез-
печити високий професійний рівень підготовки випускни-
ків та інтегрування національної системи вищої освіти в 
європейський та світовий науковий простір. 

Основна частина. Активним учасником реформ та ін-
новацій у медичній і освітній галузі України є Львівський 
національний медичний університет імені Данила Галиць-
кого – найстаріший вищий медичний навчальний заклад 
країни, заснований у 1784 році. За впровадження інновацій-
них технологій в освітню та наукову діяльність на Дев’ятій 
міжнародній виставці "Сучасні заклади освіти" Львівський 
національний медичний університет імені Данила Галиць-
кого було удостоєно почесних відзнак: Гран-прі "Лідер між-
народної діяльності"; золотої медалі в номінації "Упрова-
дження інновацій у педагогічний процес для підвищення 
якості знань випускників"; Диплому за презентацію досяг-
нень і інноваційних пошуків у реформуванні національної 
сфери освіти та науки, а також Сертифікату якості наукових 
публікацій (на підставі показників наукометричної бази да-
них SciVerseScopus за 2017 рік) [1].

Система державного моніторингу якості підготовки 
медичних кадрів і ліцензійні інтегровані іспити «Крок-1», 
«Крок-2», «Крок-3» стали невід’ємним елементом дер-
жавної атестації студентів-медиків та лікарів-інтернів. На 
усіх етапах системи зовнішнього державного аудиту знань 
медика застосовані загальновідомі принципи TQM (Total 
Quality Management) [2].

Понад 50 років в Університеті проводиться підготовка 
лікарів для іноземних держав, а з 2001 року на факультеті 
для іноземних студентів запроваджена англомовна форма 
навчання. Календарні, тематичні плани лекцій, практич-
них занять, самостійної роботи, практичних навичок, яки-
ми повинен володіти студент, представлені на електро-
нних носіях. 

Колектив кафедри фтизіатрії і пульмонології навчаль-
ний процес проводить за ЄКТС, що сприяє реалізації по-
ложень Болонської декларації. Навчальні плани для англо-
мовних студентів приведені у відповідність до вимог і не 
відрізняються від базових програм, ухвалених Міністер-
ством охорони здоров’я України і залучені до участі в лі-
цензованих іспитах КРОК-1 та КРОК-2. 

Відповідно до ЄКТС, навчальний процес на кафедрі 
фтизіатрії і пульмонології у студентів медичних факульте-
тів передбачає аудиторну роботу (лекційні та практичні 
заняття), позааудиторну (самостійну) роботу студентів, 
яка контролюється під час практичних занять і входить до 
переліку питань підсумкового модульного контролю. На-
вчання завершується письмовим іспитом.

Аудиторна робота передбачає проведення практичних 
занять, на яких визначається висхідний рівень знань, їх 
аналіз і корекція та самостійна робота студентів. Врахову-
ючи патоморфоз туберкульозу в сучасних умовах, а саме 
зміну епідеміологічного профілю захворюваності на ту-

беркульоз у бік збільшення кількості хворих на мультире-
зистентні форми туберкульозу, особлива увага студентів 
звертається на поліморфізм перебігу туберкульозу, спри-
чиненого мультирезистентними формами мікобактерій [2, 
3]. Згаданий матеріал відображається у відео та мульти-
медійному форматі, з застосуванням рентгенограм, ре-
зультатів лабораторно-інструментальних досліджень. За-
стосовуються інтерактивні лекції, які дають змогу студен-
там не лише слухати лектора, але й брати активну участь в 
проведенні лекції. Контроль знань проводиться на довіль-
ній вибірці тестових завдань. Відповіді на тестові завдан-
ня обговорюються викладачем та студентами. Тестові за-
вдання подані на сайті кафедри, методичній літературі, 
тому студенти можуть з ними працювати самостійно. 
Звільнений час викладач використовує для впровадження 
сучасних новітніх технологій та поглиблення інформацій-
ного матеріалу [2].

Самостійна робота студента включає ті питання на-
вчальної програми, які не розглядаються на практичних 
заняттях і лекціях, передбачає вміння самостійно опрацю-
вати матеріал, засвоїти інформацію і спрямована на розви-
ток лікарського мислення, формування практичних вмінь 
та навичок. 

Враховуючи, що самостійна форма навчання студента 
є ефективною за умови достатнього навчально-методич-
ного і матеріального забезпечення, на кафедрі видані за 
останні роки 7 навчальних посібників і монографій та ан-
глійською мовою тексти лекцій, методичні вказівки, орі-
єнтовні карти, тестові завдання.

Висновки. Напрацювання колективу кафедри фтизіа-
трії і пульмонології Львівського національного медичного 
університету імені Данила Галицького в комплексі з сучас-
ним оснащенням навчальних кімнат та лекційних аудито-
рій, динамічне забезпечення педагогічного процесу новіт-
німи інформаційними технологіями, систематичне онов-
лення та поповнення матеріалів, а також всебічна видавни-
ча діяльність сприяють постійному підвищенню якості на-
вчального процесу та позитивно впливають на перспективу 
подальшої професійної орієнтації майбутніх лікарів.
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Поняття якості освіти передбачає багатоаспектність: 
якість викладацького складу з високим рівнем методичної 
та психолого-педагогічної кваліфікації; якість освітніх 
програм, що забезпечується поєднанням викладання та 
науково-дослідницької діяльності, орієнтованої на сучас-
ний соціальний попит; якість підготовки студентів, яка по-
винна відповідати сучасним вимогам суспільства через 
підвищення мотивації молоді до навчальної діяльності; 
якість інфраструктури вузів.

В контексті цього у березні-квітні 2017 р. у Івано-
Франківському національному медичному університеті 
було проведено анкетування 446 студентів 2-го, 3-го і 5-го 
курсів зі спеціальностей «Стоматологія», «Лікувальна 
справа», «Фармація», де одним з аспектів дослідження 
була проблема сприйняття ролі викладача в навчальному 
процесі. 

Студентам було запропоновано оцінити чотири пари 
протилежних за змістом висловлювань, що стосуються як 
бажаної (на думку студентів) діяльності педагога в рамках 
навчального процесу, так і тієї, яка реально домінує в уні-
верситеті. Перша пара висловлювань містила дилему: 
«педагог повинен у першу чергу давати знання або вчити 
їх здобувати?» Більшість 56 % схиляється до першого ва-
ріанту. Однак, на практиці ситуація наступна: 37% рес-
пондентів вважають, що викладачі саме дають знання, але 
у той самий час 33% – в основному вчать тому, як ці зна-
ння можна здобути. 

Друга пара висловлювань: «педагог повинен давати 
завдання і вимагати їх виконання або йому більше потріб-
но заохочувати студентів до самостійної роботи, ініціа-
тиви?». 45% вважає, що викладач повинен заохочувати 
самостійні форми роботи (хоча це вступає в суперечність 
із досить невисоким відсотком з альтернативи «педагог 
повинен учити здобувати знання» у попередній парі ви-
словлювань). Однак, маємо багато прихильників того, 
щоб педагоги давали завдання до виконання (39%). Необ-
хідно відзначити, що саме остання форма домінує на дум-
ку студентів у реальній практиці (48%).

Третя пара висловлювань містила поведінкову скла-
дової діяльності педагога: «викладач повинен вимагати до 
себе поваги або повинен намагатися її заслужити». Біль-
шість (60%) вибрала другий варіант. Разом з тим, тільки 
27% респондентів думають, що викладачі університету 
дійсно намагаються заслужити повагу студентів.

Четверта пара висловлювань розкрила сутність попе-
редньої: «педагог завжди правий або він може помиляти-
ся?» 70% студентів вважають, що викладач може помиля-
тися. У той самий час, оцінюючи реальний навчальний 
процес в університеті, лише 46% опитаних думають, що 
викладач сприймає свою лінію поведінки «як можливо по-
милкову».

Таким чином, якісна освіта висувається нині у перелік 
найбільш важливих національних, загальноєвропейських 
та світових пріоритетів, що потребує висококваліфікова-
них спеціалістів вищої школи. 

РОЛЬ СУЧАСНОГО ВИКЛАДАЧА В ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ПРОЦЕСУ 
З ПОГЛЯДУ СТУДЕНТІВ 

Костюк С. В., Сливка Л. В.
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»

ІЗ ДОСВІДУ ВПРОВАДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ПРИ ВИВЧЕННІ  
АНАТОМІЇ ЛЮДИНИ

Котик Т. Л., Токарук Н. С., Грищук М. І., Попадинець О. Г.
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»

Необхідність докорінної зміни освітньої парадигми 
сучасного суспільства, еволюція якого базується на ін-
формаційних технологіях, ще тільки починає усвідомлю-
ватися освітою України. Сучасна вища медична школа під 
впливом інформаційного буму перебуває у стані непе-
рервного організаційного реформування та перео-
смислення класичних психолого-педагогічних ціннос-
тей. Згідно з концепцією розвитку, дистанційна освіта – це 
форма навчання, рівноцінна з очною, вечірнього, заочною 
та екстернатом, що реалізується, в основному, за техноло-
гіями дистанційного навчання [1]. Незначна за часом та 
обсягом частина навчального процесу дистанційної освіти 
може здійснюватися у різних формах, а саме: складання 
іспитів, виконання практичних робіт, вивчення морфоло-
гічних особливостей органів людського тіла тощо.

Навчання студентів у ДВНЗ «Івано-Франківський на-
ціональний медичний університет» в умовах сьогодення 
немислиме без хмарних технологій, які є однією з провід-
них тенденцій світових інформаційних технологій. Аналі-
тики GartnerGroup вважають, що «хмари» є найбільш пер-
спективною стратегічною технологією майбутнього [2]. 

На кафедрі анатомії людини на базі LMS Moodle виклада-
чами створено особливий мікроклімат для студентів пер-
шого та другого курсів, де реалізовані наступні кроки: 
опрацювання графічних та тестових завдань до практич-
них занять, обговорення проблематики анатомії людини, 
вивчення схем та інші. Дистанційні методи навчання ви-
рішують проблему нестачі живого спілкування і дозволя-
ють підключити більшість студентів до обговорення про-
блематики морфологічних дисциплін на початковому ета-
пі вивчення. Оцінюючи результати тестування студентів, 
викладач може скласти портрет групи, виявити проблеми 
для обговорення, забезпечити формування академічної ат-
мосфери через обговорення правил мережевого етикету. 

Ми переконані, що система LMS Moodle забезпечує 
студентам-медикам створення електронного навчального 
курсу, що стає краще при збільшенні кількості користува-
чів, активно формуючи, наповнюючи його та постійно 
вдосконалюючи. З метою підвищення ефективності само-
стійної роботи студентів, в подальшому, використовувати-
меться технологія групових проектів. Одним із завдань 
для кожної групи буде запропоновано створення глосарію 
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термінів українською, латинською та англійською мовами 
та анатомічного довідника, поділеного на окремі розділи. 

Виконуючи ці завдання, студенти разом повинні реда-
гувати інформацію, відстежувати всі зміни, внесені тим 
або іншим співавтором (з можливістю повернутися до 
будь-якого з варіантів). В курсі анатомії людини для спіль-
ної взаємодії також використовуються сервіси Google: 
GoogleGroups, GoogleDocs, Google календар, електронна 
пошта, що зручно для обговорення та взаємодії. Результа-
том цієї діяльності є встановлений зворотний зв’язок. 
Оцінка досягнень студента визначається викладачем на 
підставі виконаних тестових та графічних завдань. 

Отже, дистанційне навчання та використання системи 
LMS Moodle дозволяє формувати електронний навчаль-
ний курс анатомії людини, як середовище для продуктив-

ного спілкування, обміну інформацією і співпраці студен-
тів з метою підвищення ефективності та результативності 
навчального процесу.
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ПСИХОЛОГІЯ ТЕСТУВАННЯ В ПРОЦЕДУРАХ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ ЛІКАРІВ

Кошова С. П.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика

Ключові слова. Післядипломна медична освіта, без-
перервний професійний розвиток, тестування, оцінка 
знань та компетенцій, стрес.

Вступ. Cучасний етап суспільного розвитку в Україні 
актуалізує проблему підвищення ефективності системи 
післядипломної освіти, її гуманізації, важливості особис-
тісного зростання дорослої особистості. Розвиток науко-
вих компетентностей лікарів передбачає формування 
умінь адаптації до соціального середовища, а отже підви-
щення загального рівня стресостійкості в навчальній ді-
яльності. 

Мета дослідження. Виявити основні психологічні 
чинники, що впливають на негативні результати тестуван-
ня та сформувати інформаційну модель корекційних дій.

Отримані результати. Основні причини виникнення 
стресових ситуацій, що виникають у академічному серед-
овищі включають наступні: надмірна кількість інформації 
чи відсутність необхідної інформації; нестача часу, пере-
вантаження завданнями, які потрібно завершити за корот-
кий період часу; конфлікт ролей, одночасне виконання 
різних завдань; невизначеність ролей, коли особистість не 
знає, що від неї чекають; негативні умови діяльності (шум, 
відхилення температури в приміщенні, погане освітлен-
ня); відкладання своїх незавершених справ.

Проведено дослідження серед 90 слухачів курсів те-
матичного удосконалення з управління охороною 
здоров’я. Всі стресори під час навчання умовно поєднані у 
декілька груп, а саме: стресори, пов’язані з соціально-пси-
хологічною адаптацією особистості до навчання у на-
вчальному закладі; екзаменаційні стресори; стресори вза-
ємостосунків з викладачами, адміністрацією та одногруп-
никами, та стресори, обумовлені неадекватними вимога-
ми до себе (завищений рівень домагань, перфекціонізм 
тощо), інші стресори. 

Показано також, що психологічні функції дорослого 
контингенту в умовах навчання та здачі іспитів мають пев-
ні особливості, які необхідно враховувати, розробляючи 
оптимальні методи та прийоми тестування лікарів. До та-
ких особливостей належать: інтелектуальні здібності, 
властивості уваги, пам’яті, мислення, мовленнєві особли-
вості дорослої особистості. 

Функціонування та розвиток окремих інтелектуаль-
них функцій у ранньому дорослому віці мають різну дина-
міку і залежать від інтелектуальної активності особистос-
ті, інтелектуальних здібностей та характеру її професійної 
діяльності.

Показана роль позитивної мотивації, що впливає на 
успішність у навчальній діяльності і сприяє створенню 
психологічно сприятливої атмосфери на заняттях та під 
час здачі іспитів.

Висновок. 1. Процес тестування знань та компетенцій 
лікарів та провізорів має проходити з урахуванням розви-
тку таких функцій, як мислення, увага та пам’ять у дорос-
лих людей обумовлені освітою людини, її життєвим до-
свідом, готовністю до спілкування, навчальною та трудо-
вою діяльністю. 

2. Необхідно посилювати когнитивність в процесі на-
вчання. Врахування особливостей мислення, мовлення, 
уваги та пам’яті сприяють підвищенню рівня навчальної 
діяльності слухачів.
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Вступ. Сучасна фармація потребує значних змін в під-
готовці майбутніх спеціалістів. Вимоги до провізора в да-
ний час змінились, зараз переважає консультаційна діяль-
ність [1]. Для студента фармацевтичного факультету фар-
макотерапія є першою клінічною дисципліною та початко-
вою ланкою довгого ланцюга формування клінічного мис-
лення [2, 3]. 

Мета роботи – визначення рівню сформованості клі-
нічного мислення у студентів 4-го курсу фармацевтичного 
факультету денної форми навчання після завершення ви-
вчення клінічної дисципліни «Фармакотерапія з основами 
фармакокінетики» та розробка до використання в навчаль-
ному процесі нових, поліпшення та вдосконалення існую-
чих методів навчання, які сприятимуть формуванню клі-
нічного мислення сучасного магістра фармації. 

Основна частина. Проведено ретроспективний ана-
ліз показників абсолютної та якісної успішності та визна-
чення середнього балу у студентів 4-го курсу І-го фарма-
цевтичного факультету Запорізького державного медично-
го університету за 2015 – 2016 навчальний рік – 118 
студентів(І група), 2016-2017 н.р. – 100 студентів (ІІ гру-
па), 2017-2018 н.р. – 129 студентів (ІІІ група) з закінченої 
клінічної дисципліни «Фармакотерапія з основами фарма-
кокінетики» (VII семестр навчання). Після закінчення ви-

вчення дисципліни проводилось комплексне оцінювання з 
визначення якості сформованих навичок клінічного мис-
лення за допомогою спеціалізованої шкали оцінювання. В 
вересні 2017-2018 навчального року було впроваджено on-
line курс для самостійної роботи студентів з клінічної дис-
ципліни «Фармакотерапія з основами фармакокінетики».

Висновки. Впровадження сучасних методів навчання 
із застосуванням інтерактивних методів розташованих на 
онлайн-платформах та збільшення обсягів самостійної ро-
боти дозволяють покращити оволодіння студентами прак-
тичних навичок і сприяють формуванню клінічного мис-
лення сучасного магістра фармації.
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МИСЛЕННЯ МАГІСТРА ФАРМАЦІЇ
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Запорізький державний медичний університет

СТАНДАРТИЗОВАНЕ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ЗНАНЬ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ З МОВИ НАВЧАННЯ

Краснікова С. О., Мірошнік Л. В.
Харківський національний медичний університет

Вступ. Надання освітніх послуг є однією з найпер-
спективніших сфер залучення інвестицій. Мова є одним з 
найважливіших чинників, що впливають на вибір студен-
тами країни навчання. Іноземні студенти мають можли-
вість навчатися в українських ВНЗ українською, англій-
ською та російською мовами. У сучасних умовах, коли 
англійська стала мовою міжнаціонального спілкування, 
особливо затребуваними є освітні програми англійською 
мовою. У той самий час не слід забувати, що за допомо-
гою освіти відбувається поширення національної культу-
ри, тому вивчення мови країни, що приймає студентів на 
навчання, повинно бути невід'ємною частиною освітнього 
процесу. Надання можливості вибору мови навчання для 
іноземних студентів є конкурентною перевагою України 
як експортера освітніх послуг, оскільки такий підхід вра-
ховує інтереси широкого кола потенційних студентів як 
ближнього, так і далекого зарубіжжя.

До числа найважливіших вимог, які висуваються до 
іноземних студентів при вступі до ВНЗ, входить рівень во-
лодіння мовою навчання. Знання мови безпосередньо 
впливає на здатність студентів адаптуватися до місцевої 
культури, соціуму та академічного життя.

Намагаючись компенсувати дефіцит державного фі-
нансування за рахунок прийому більшої кількості інозем-
них студентів, вищі навчальні заклади іноді знижують ви-

моги до рівня підготовки іноземних абітурієнтів. Через 
мовні проблеми студентам складно зрозуміти навчальний 
матеріал, брати участь в активних формах навчання, ви-
конувати самостійну роботу. У зв’язку з цим постає про-
блема виділення критеріїв рівня мовної підготовки іно-
земних студентів, достатнього для навчання в Україні.

Більше 40 років тому експерти країн Європейської 
Співдружності ініціювали роботу з розробки стандартизо-
ваного підходу до навчання будь-якій іноземній мові і 
атестації засвоєних знань. Була розроблена описова шкала 
умінь (компетенцій) для кожного рівня, серед яких можна 
виділити навички розуміння усного і писемного мовлен-
ня, навички розмови у формі діалогу і монологу, навички 
комунікації у письмовій формі. Рівні володіння мовними 
навичками зафіксовані в документі Ради Європи «Загаль-
ноєвропейські компетенції володіння іноземною мовою: 
навчання, викладання, оцінка» (Common European 
Framework of Reference: Learning, Teaching, Assessment) 
[2]. З 2001 року Радою ЄС рекомендовано використання 
CEFR для створення національних систем оцінювання 
мовної компетенції.

Основна частина. З метою підвищення якості освіти 
Міністерство освіти і науки планує впровадити зовнішнє 
оцінювання знання мови навчання (української, англій-
ської, російською) – обов'язковий іспит для іноземних сту-
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дентів першого курсу. Переведення на другий курс буде 
можливим тільки за умов успішної складання такого іс-
питу. Відповідно до Наказу МОН № 859 від 14.06.2017 
року «Щодо оцінювання знань студентів з мови навчання» 
[1] було розроблено Програму стандартизованого оціню-
вання іноземних студентів. Мовний іспит має на меті ви-
значення рівня мовної підготовки студентів-іноземців з 
огляду на актуальність інтеграції України в європейський 
освітній простір, а також для забезпечення якісної підго-
товки іноземних громадян. Уніфікована система тестуван-
ня дозволить визначити, чи є рівень володіння мовою до-
статнім для навчання у ВНЗ.

Відповідно до Програми стандартизованого оціню-
вання для вступу до українських вищих навчальних закла-
дів іноземний абітурієнт має володіти мовою на рівні В1. 
Цей рівень надають підготовчі факультети для іноземних 
громадян. Рівень В1 підтверджує, що набуті комунікатив-
ні навички студентів дозволяють їм спілкуватися на соці-
ально-побутові, соціально-культурні та навчально-профе-
сійні теми. Такий рівень знання мови дозволяє орієнтува-
тися у стандартизованих ситуаціях спілкування з носіями 
мови в навчально-адміністративному, соціально-культур-
ному та побутовому середовищі на начальному рівні, про-
те цього рівня володіння мовою недостатньо для здобуття 
якісної університетської освіти. 

У зарубіжних університетах рівнем, що надає право 
студенту навчатися у ВНЗ, є рівень В2, який підтверджує, 
що набуті мовні навички студентів дозволяють їм вирішу-
вати комунікативні завдання в усіх сферах спілкування, вес-
ти професійну діяльність нерідною мовою за відповідним 
профілем: гуманітарним (за винятком філологічного), інже-

нерно-технічним, природничо-науковим та ін. Різниця між 
рівнями В 1 і В 2 значна: в обсязі лексичного мінімуму вона 
складає близько восьми тисяч лексичних одиниць (рівень В 
1 – 2000 лексичних одиниць, рівень В 2 – 10000 лексичних 
одиниць). Крім того, студента треба навчити вживати мовні 
засобі, притаманні науковому стилю, доводити власну дум-
ку, висловлювати власне ставлення до фактів. 

Педагогічний досвід свідчить про те, що існує розрив 
між рівнем мовної підготовки на підготовчих відділеннях 
та рівнем складності навчальної та науково-професійної 
комунікації у вищих навчальних закладах. У зв'язку з цим 
виникає необхідність створення інтенсивного курсу з мов-
ної підготовки іноземних студентів, який би був сполуч-
ною ланкою між навчальною діяльністю на підготовчих 
факультетах і у ВНЗ. Оскільки володіння мовою навчання 
є запорукою успішного засвоєння дисциплін, мовна під-
готовка має залишатися обов'язковою навчальною дисци-
пліною на початкових курсах. 

Висновок. При складанні навчальних планів слід вра-
ховувати необхідність планування більшої кількості на-
вчальних годин з мовної підготовки іноземних студентів 
саме на першому курсі.
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ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»

Об’єктивне уявлення про якість знань студентів мож-
на одержати тільки при систематичному, належним чином 
організованому, контролі навчальних досягнень студенів. 
Згідно Болонської системи по завершенню вивчення моду-
ля навчальної дисципліни проводиться підсумковий мо-
дульний контроль (ПМК), який включає контроль теоре-
тичної та практичної підготовки.

Вивчення дисципліни «Патофізіологія» російсько-
мовними студентами медичного факультету проходить на 
третьому курсі впродовж 5-6 семестрів і складається з 
двох ПМК. Другий ПМК «Патофізіологія органів і сис-
тем» має 4,0 кредити, 20 годин лекцій, 36 годин практич-
них занять та 54 години самостійної позааудиторної робо-
ти. ПМК здійснюється після завершення вивчення всіх 
тем модуля на останніх двох заняттях з модуля. До скла-
дання підсумкового модульного контролю №2 допуска-
ються студенти, які відпрацювали пропущені лекції і 

практичні заняття та набрали не менше 64 бали за резуль-
татами оцінки поточної успішності. ПМК зараховується 
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. За умови не набраної необхідної кількості пра-
вильних тестових питань, до теоретичної частини студен-
ти не допущені і повинні їх перескласти. Практичні нави-
чки складаються з обґрунтування практичного завдання і 
вирішення ситуаційної задачі, що разом оцінюється «0-
15» балів. Теоретична частина складається з 3-х питань по 
«15» балів за кожне; в сумі – «45» балів.
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Вступ. Ураховуючи суспільно-політичні реалії сього-
дення в Україні, усе більшої актуальності набуває вихо-
вання в молодого покоління почуття патріотизму, відда-
ності загальнодержавній справі зміцнення країни, актив-
ної громадянської позиції. Акцент в навчально–виховно-
му процесі закладу потрібно робити на виховання здоро-
вої, толерантної, гуманістичної особистості, людини, яка 
б на першу позицію ставила національні пріоритети та 
інтереси. І розпочинати цей процес потрібно з пояснення 
поняття «патріотизм». Адже патріотизм – це готовність 
іти на все в ім’я Батьківщини, зберігати національні осо-
бливості та традиції рідної країни, пишатися її досягнен-
нями. Кожен повинен вивести власну формулу цього по-
няття: бо це не галаслива піар-компанія, а щось душевне, 
можливо навіть глибоко особисте.

Важливо, щоб саме навчальний заклад став для сту-
дента осередком становлення громадянина-патріота Укра-
їни, готового брати на себе відповідальність, самовіддано 
розбудовувати країну як суверенну, незалежну, демокра-
тичну, правову, соціальну державу, забезпечувати її націо-
нальну безпеку, сприяти єдності нації та встановленню 
громадянського миру й злагоди в суспільстві [1]. 

Надзвичайно велика кількість молодих, амбітних, 
перспективних, прогресивних людей покидають Україну, 
їдуть за кордон працювати чи вчитися і мало хто з них має 
намір повертатися. Це велика проблема, навіть трагедія 
нашого народу.

Педагоги вищої школи, мають змогу, хоча і в незна-
чній мірі, змінити ситуацію на краще. Кожен з нас у своє-
му навчальному закладі працює з молоддю, яка виросла у 
самостійній Україні, яка залишилася тут і нікуди не виїха-
ла. Саме на таких людей ми повинні ставити акцент і пере-
конувати, що немає нічого кращого, як власна країна, як 
державність власного народу, виховувати патріотизм, про 
який ми так часто чуємо і говоримо [2].

Катастрофічна ситуація склалася у цілому світі, міня-
ється усе: погода, клімат, політичні та економічні курси, 
змінюються людські уподобання, переоцінюються ціннос-
ті. Але такі категорії, як патріотизм, добро, милосердя, 
любов, гідність, прощення, терпіння, професійний 
обов’язок, повага до себе і оточуючого світу, до культури 
та традицій завжди залишатимуться актуальними. Всі ці 
цінності є лакмусовим папірцем високорозвиненої люд-
ської спільноти, ім’я якій – горда і самодостатня нація, яка 
прагне бути щасливою і жити в мирі і злагоді з усім циві-
лізованим світом. 

Звичайно, що виховати людину з таким набором якос-
тей в наш час, в такому складному суспільстві, дуже важ-
ко. Але ми повинні зрозуміти, що чим більше у світі на-
силля, чим гіршим, складнішим і потворнішим стає жит-
тя, тим наполегливіше ми повинні виховувати добротою, 
чуйністю, ласкою, терпеливістю, гарними думками, гар-
ними словами. Тому що: «Добрі думки народять добрі на-
міри, а добрі наміри спричинять відповідно добрі дії». 
Тим більше, що у вищих медичних навчальних закладах 
викладачі мають справу з майбутніми медиками, а гума-
нізм, добро, толерантність, патріотизм повинні бути 
невід’ємними рисами медичного працівника. І, напевно, 

кожен на власному досвіді переконався: дуже часто добре 
слово, увага, уміння перейнятися чужими проблемами, 
взяти на себе чужий біль, переконати, що все буде добре, 
лікують так само, як і найсучасніші ліки та методики. 

Зараз в нашій країні точаться воєнні дії, з’являються 
нові герої, на життєвому прикладі яких ми і повинні ви-
ховувати молоде покоління. Тому актуальним є організа-
ція збирання та поширення інформації про героїчні вчин-
ки українських військовослужбовців, бійців добровольчих 
батальйонів, волонтерів, які зробили значний внесок у 
зміцнення України. Є серед них і особлива категорія бій-
ців, яких важко розпізнати серед інших. На них та ж фор-
ма, бронежилет, каска. Але зброя в їхніх руках… аптечка. 
Це наші медики – герої, які під кулями рятують життя ін-
шим. На фронті їх називають «доками». Вони витягують 
бійців із вогню та з того світу. І кожен поранений солдат 
дякує військовому медику за диво – жити. 

Основна частина. Прикладами справжнього патріо-
тизму, відданості та жертовності є історії таких лікарів, як: 
Михайла Стасіва, Олександра Данилюка, Андрія Верби та 
багатьох інших.

Михайло Стасів – хірург з Тернополя. Працював на 
крайній межі з ворогом. Витягав з того світу поранених, 
забирав з передової загиблих, оперував у бліндажах, на-
метах, в машині. Зі своїм підрозділом Михайло Стасів 
пройшов усі гарячі точки. Вивіз із пекла Дебальцівського 
котла 187 бійців. Пережите не могло зникнути безслідно. 
Серце Михайла Стасіва зупинилося від інфаркту на 48 
році – через півроку після демобілізації.

Олександр Данилюк – випускник УжНУ, який без ва-
гань і сумнівів поїхав на Схід рятувати життя Героїв, бо 
там його допомога була життєво необхідною. Служив лі-
карем в 128-й бригаді. Отримав страшний досвід, коли до-
водилося оперувати важкопоранених хлопців мінімаль-
ним набором інструментів в землянці, стоячи навколіш-
ках, під невпинними обстрілами «Градів», при світлі ліх-
тариків. Йому довелося побачити всі жахіття війни: вий-
шов із Дебальцівського котла, втрачав друзів, рятував 
життя ворогам, бачив смерть, молився за життя…

Андрій Верба – головний хірург вінницького військо-
во-польового госпіталю №59 в Сватово Луганської облас-
ті. Під його керівництвом військово-польовий госпіталь 
тільки за чотири місяці – з червня по жовтень – обслужив 
понад 4500 чоловік. Зробив 1,5 тисячі операцій, половина 
з яких – важкі. При цьому ні одного пораненого бійця, 
який потрапив в руки Андрія Верби не було втрачено.

Нещодавно вінницький військовий хірург з колегами 
зробив першу в історії незалежної України складну опера-
цію в польових умовах – врятував від важкого поранення 
розвідника, який дивом дістався до медиків.

В історії педагогіки завжди провідним був принцип 
єдності навчання та виховання. Навчання і виховання – 
єдиний процес. Навчаючи – виховуємо і виховуючи – на-
вчаємо. Зрозуміло, що усі викладачі працюють за відпо-
відними програмами, планами. Кожне заняття має свою 
тему, але, попри все, викладач повинен використати такий 
зміст навчального матеріалу, який буде сприяти форму-
ванню якостей особистості, що характеризуються цінніс-

НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ  – ОДНЕ З АКТУАЛЬНИХ ПИТАНЬ ВИЩОЇ 
МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ У СУЧАСНИХ УМОВАХ

Кривокульська Г.А., Федорків Г.Я., Чикита М.В.
Приватний вищий навчальний заклад «Медичний коледж», м. Тернопіль
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ним ставленням до природи, праці, мистецтва, самої себе 
та інших, суспільства, держави. 

Висновок. З огляду на вищесказане, стратегічним за-
вданням кожного навчального закладу – виокремити як 
один з найголовніших напрямів виховної роботи націо-
нально-патріотичне виховання. 
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ДОСВІД ТА РЕЗУЛЬТАТИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ЖУРНАЛУ  
НА КАФЕДРІ ПРОПЕДЕВТИКИ ДИТЯЧИХ ХВОРОБ
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В університеті створена автоматизована система 
управління навчальним процесом та електронний журнал, 
який використовується для контролю і аналізу академічної 
успішності і відвідування лекцій та занять. 

На кафедрі протягом двох років працює система 
«Електронний журнал». Це забезпечує зручне відобра-
ження оцінок, які отримав студент, а також повне інфор-
мування з пропусків занять та лекцій. Електронний жур-
нал доступний он-лайн для перегляду студентами та їх 
батьками. Кожен студент може переглянути лише свій 
особистий профіль в журналі. Студент завжди може про-
аналізувати якість навчання та коректувати підготовку з 
того чи іншого предмету. Можливість дистанційно контр-
олювати та самостійно аналізувати свою успішність моти-
вує студента брати відповідальність за придбання знань та 
вмінь. 

Однак у більшості студентів введення електронного 
журналу стимулює навчальну діяльність, налаштовану, 
перш за все, на отримання кінцевого результату певного 
рівня (оцінка, залік, екзамен), а не на отримання нового 
знання, тобто мотив досягнень переважає пізнавальний 

мотив, який характеризується спрямованістю на отриман-
ня нових знань. Тоді як відомо, найбільший вплив на ака-
демічні успіхи надає пізнавальна потреба у поєднанні з 
високою потребою в досягненнях.

Відповідальній за навчальний процес на кафедрі може 
швидко і просто простежити динаміку навчального про-
цесу, проаналізувати успішність окремих академічних 
груп та всього курсу в цілому. 

Однак, на наш погляд, однією з важливих задач про-
екту повинна бути відмова від паперових журналів, звітів, 
відомостей про поточну успішність та складання підсум-
кових модульних контролів, тощо. Але такого не сталося. 
Електронна інформація дублюється на паперових носіях, 
що створює додаткове навантаження на викладача та за-
бирає час на рутинну нетворчу роботу.
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Вступ Сучасні принципи медичної освіти повинні 
бути спрямовані на підвищення якості підготовки медич-
них фахівців, вирішення кадрових проблем, поліпшення 
медичної допомоги населенню, забезпечення конкурент-
носпроможності випускників вищої медичної школи на 
вітчизняному та міжнародному ринках праці. На сьогодні 
значно зросли вимоги до рівня якості у сфері медичної 
освіти, що пов'язано в першу чергу з впровадженням в 
життя реформи у вітчизняній охороні здоров'я та соціаль-
ними, етичними, правовими особливостями системи охо-
рони здоров'я в Україні, масштабністю і темпами перетво-
рення у світі в області накопичення, передачі, використо-
вування інформації з питань медичної науки і практики. 
Інновації в системі медичної освіти тісно пов'язані із 
впровадженням сучасних стандартів вищої медичної осві-
ти, запровадженням системи ліцензування та сертифікації 
фахівців. Все це спонукало до перегляду змісту медичної 
освіти та розробки нових науково-педагогічних підходів 

до підготовки фахівців з медичних спеціальностей. У 
зв'язку з цим було би цікаво відслідкувати як змінювалися 
погляди на учбовий процес, методичне та методологічне 
забезпечення протягом тривалого періоду роботи кафедри 
акушерства та гінекології, за 50 років її існування.

Основна частина Кафедра акушерства та гінекології 
Запорізького медичного інституту організована в 1967 
році на базі пологового будинку №5 м. Запоріжжя. Засно-
вником кафедри на той час був доцент Є.П. Гребенніков, 
випускник Дніпропетровського медичного інституту, який 
незабаром захистив докторську дисертацію та отримав 
звання професора. 

В перші 25 років на кафедрі переважала радянська 
система вищої медичної освіти, основою якої була ідеоло-
гічна направленість в учбовому процесі та виховуванні 
студентів. Цим повинен був просякнутий матеріал кожної 
лекції, кожного практичного заняття, кожної, навіть не-
формальної зустрічі зі студентами. Все ж таки суворий 
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контроль за відвідуванням лекцій та практичних занять, за 
своєчасну відробку пропущеного матеріалу сприяв фор-
муванню у більшості студентів відчуття відповідальності 
та жаги до отримання якісних знань. Навіть сама система 
будови вузівського етапу навчання з акушерства і гінеко-
логії сприяла успішній підготовці студентів на 4 курсі (два 
семестри) акушерство, що передбачало написання та за-
хист історії пологів, семестровими заліками та річним іс-
питом. Аналогічний підхід існував і на 5 курсі з вивчен-
ням гінекології. При цьому треба підкреслити що до 60-
70% часу на практичних заняттях відводилося курації па-
цієнтів у пологовій залі, операційній і інших структурних 
підрозділах пологового будинку.

Ефективним, на наш погляд, було навчання студентів 
6 курсу. Це є час первинної спеціалізації тільки з акушер-
ства і гінекології в субординатурі, до якої кафедра мала 
можливість обирати найкращих студентів (25-30 студен-
тів). Повний робочий день під керівництвом викладача в 
клініці, обов’язкові чергування, повноцінний лекційний 
курс (70 годин) – все це сприяло якісній підготовці випус-
кників. Державний екзамен у вигляді 2х етапів, перший – 
практичний з курацією хворих та другий теоретичний з 
аналізом історії пологів (хвороби), підготовлених студен-
тами на 4 та 5 курсах. Це було для випускників серйозним, 
але корисним випробуванням. Подібна практика існувала 
до 1992 р. Наступна однорічна інтернатура за спеціальніс-
тю давала можливість молодому лікарю більшу частину 
часу присвячувати практичний роботі в клініці під керів-
ництвом наставників. Успішній підготовці спеціалістів 
сприяла і виробнича практика на 4 та 5 курсах, в основно-
му в центральних районних лікарнях, яка надавала мож-
ливість студентам велику самостійність в практичній ро-
боті під керівництвом досвідчених лікарів та завідуючих 
відділень. Підсумковий залік дозволяв виявляти, наскіль-
ки студент впоровся з програмою практики.

За останні 20 років в Україні запроваджено значні змі-
ни до законодавчої та нормативної бази вищої медичної 
школи. Міністерство охорони здоров'я здійснило поетап-
ну реорганізацію навчального процесу згідно зі стратегі-
єю приєднання до Болонського процесу. Були визначені 
концептуальні засади розвитку вищої медичної освіти та її 
інтеграції у європейський освітній простір. Реформа ви-
щої освіти, в тому числі медичної, спрямована на підго-
товку таких фахівців, професійні якості яких відповідали 
б вимогам ринку, процесам глобалізації та євроінтеграції. 
Поліпшення якості підготовки лікарів загальної практики 
мають сприяти: перехід до кредитно-модульної форми ор-
ганізації навчального процесу відповідно до вимог євро-
пейських і міжнародних стандартів і стандартів Всесвіт-
ньої федерації медичної освіти; впровадження державної 
атестації випускників у формі стандартизованого тестово-
го і практично-орієнтованого державних іспитів. Кредит-
но-модульна система передбачає вирішення таких за-
вдань, як відхід від традиційної схеми «навчальний се-
местр – навчальний рік, начальний курс», поділу матеріа-
лу дисципліни на модулі з перевіркою якості засвоєння 
кожного модуля, використання більш широкої шкали 
оцінки знань, підвищення об'єктивності оцінювання 
знань, стимулювання системної самостійної роботи сту-
дентів протягом семестру, запровадження здорової конку-
ренції в навчанні. Опанування знань та вмінь, проводиться 
під час лекцій, практичних занять та самостійної роботи 
студентів. Також студенти отримують індивідуальні за-

вдання із зазначених аспектів акушерства і гінекології, що 
дозволяє їм набути глибоких та всебічних знань з актуаль-
них питань сучасної акушерської-гінекологічної практи-
ки. В 2016 році з метою оптимізації роботи на кафедрах 
ЗДМУ стало введення електронного академічного журна-
лу, що сприяє оперативному контролю за навчальним про-
цесом.

В навчальній програмі з «акушерства та гінекології» 
(2014 р.) вказано, що форма проведення підсумкового мо-
дульного контролю є стандартизованою і включає контр-
оль теоретичної і практичної підготовки.  Введення кре-
дитно-модульної системи для підготовки майбутніх ліка-
рів дало можливість оптимізувати навчальний процес і 
роботу викладачів насамперед у розділі теоретичної під-
готовки студентів. А використання рутинного (щоденно-
го) та підсумкового тестового контролю на клінічних ка-
федрах, дозволило скоротити загальну кількість навчаль-
ного часу, що витрачається на контроль рівня теоретичної 
підготовки кожного студента, а також приділити більшу 
кількість уваги на освоєння практичних навичок і розви-
тку саме клінічного мислення у майбутніх лікарів. Логіч-
ним продовженням цієї системи було запровадження такої 
форми проведення державних іспитів, як практично-орі-
єнтованих, що вимагає від усіх клінічних кафедр, з одного 
боку, необхідності приділяти на практичних заняттях мак-
симальної уваги саме роботі з хворими і з іншого боку мо-
тивує студентів до практичної роботи. Однак, маючи до-
статню кількість позитивних моментів, з нашої точки зору, 
кредитно-модульна система підготовки має низку істот-
них недоліків, принаймні, в тій формі, яку вона придбала 
у нас. По-перше, відсутність можливості знизити кіль-
кість студентів у навчальних групах зменшує можливості 
викладача в напрямку індивідуальної роботи, а при пере-
вірці теоретичного рівня найчастіше зводиться до перевір-
ки тестових завдань. По-друге, превалювання в системі 
підготовки студентів роботи з тестовими завданнями, за 
словами самих студентів, відпрацьовує навички несвідо-
мого автоматизму, за якими доволі важко побачити реаль-
ну клінічну ситуацію, а тим більше проговорити її у формі 
обговорення. І по-третє, система оцінювання конкретного 
студента часто залежить від загального рівня його знань з 
даної дисципліни.

Стандартизований тестовий державний іспит – ліцен-
зійний інтегрований іспит, який складають відповідно до 
«Положення про організацію та проведення державної 
атестації студентів, які навчаються у вищих навчальних 
закладах ІІІ-ІV рівня акредитації за напрямком підготовки 
«Медицина», затвердженого наказом МОЗ України від 31 
січня 2005 року №53. Складовою частиною державної 
атестації випускників вищих навчальних закладів є тесто-
вий екзамен «Крок-2. Загальна лікарська підготовка, яка 
вимірює показники якості загальної лікарської підготовки, 
а саме фаховості повної вищої освіти, та визначає рівень 
професійної компетентності, необхідний для присвоєння 
кваліфікації фахівця освітньо-професійного рівня «спеці-
аліст». Тестовий контроль «Крок-2» введено Міністер-
ством охорони здоров'я України в 2005-2006 навчальному 
році. 

Основні напрями роботи кафедри акушерства і гінеко-
логії з метою поліпшення підготовки випускників до лі-
цензійного іспиту «Крок-2 Загальна лікарська практика»: 
впровадження принципу про виділення 25% навчального 
часу практичних занять для рішення тестових завдань; 
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здійснення контролю початкового та проміжного рівня 
підготовки студентів при вивченні кожного модуля, а в 
кінці – підсумковий модульний контроль (ПМК); викорис-
тання електронного варіанту банку тестових завдань Цен-
тру тестування при МОЗ України, а також електронних 
варіантів екзаменаційних буклетів попередніх років; фор-
мування «груп ризику», до яких включаються не тільки 
студенти, яким деканат рекомендував додаткову індивіду-
альну роботу, але й студенти, які дали менше ніж 60% пра-
вильних відповідей при складанні підсумкового модуль-
ного контролю на попередніх модулях; розробка та впро-
вадження на кафедрі найбільш раціональної, на наш по-
гляд, методики підготовки випускників до ліцензійного 
іспиту «Крок-2» незадовго до його проведення. Заключ-
ним етапом державної атестації студентів є комплексний 
практично-орієнтований іспит: практична і теоретична 
частини. Результати складання ліцензійного «Крок-2» та 
практично-орієнтованого іспитів свідчать про достатньо 
високій рівень підготовки випускників з «акушерства та 
гінекології», особливо у порівнянні з іншими профілями 
(внутрішні та хірургічні хвороби, тощо).

Висновок Таким чином, застосування сучасних ін-
формаційних технологій дозволяє створювати та розвива-
ти повноцінну систему навчання, створювати та адаптува-
ти освітні матеріали в якісно нових формах.
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ВИКОРИСТАННЯ AGILE-МЕТОДОЛОГІЇ ПРИ РОЗРОБЦІ ОНЛАЙН-КУРСІВ  
У СИСТЕМІ СУЧАСНОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Круть Ю. Я., Павлюченко М. І., Слинько О. М., Праховнiк Н. А., Павлюченко І. М.
Запорізький державний медичний університет,
Національний технічний університет України,

Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського

Вступ. Стан та рівень сучасної вищої освіти потребує 
постійної інтенсивної модернізації та моніторингу осно-
вних трендів її розвитку за світовим досвідом. Сучасне 
програмне забезпечення з кожним днем   стає все більш 
оптимізованим і доступним для розуміння. Саме тому все 
більша кількість студентів, в тому числі й ті, що не мають 
прямого відношення до системи освіти у напрямку IT тех-
нологій, вітають впровадження сучасних методологій роз-
робки програмного забезпечення як важливу частину в 
системі освітнього процесу у вищих навчальних закладах.

Основна частина. Безумовно Agile методологія, як і 
більшість передових технологій, виникла в системі інфор-
маційних технологій. Саме IT компанії нового покоління 
використовують так звану «agile» тобто «гнучку» методо-
логію розробки. Однак принципи даної технології все 
більш активно починають використовуватися і в інших 
сферах життєдіяльності людини, що активно розвивають-
ся, в тому числі й в системі освіти.

Суть даної методології, як правило, охоплює три скла-
дові: власник «продукту», зацікавлені особи та призначені 
для користувача «історії». Якщо інтерпретувати ці прин-
ципи на систему університетської освіти в аспекті впрова-
дження online курсів, то ці складові можуть виглядати на-
ступним чином: кафедра, яка підготувала online курс, сту-
денти, які бажають отримати інформацію, яку містить 
online курс і сам «гнучкий» курс.

Спочатку online курс будується виключно відповідно 
до робочої програми пропонованого предмета. При цьому 
запропоновані для вивчення питання на початковому етапі 
представлені короткими циклами (ітераціями), що входять 
до однієї теми, відповідаючи вимогам першого правила 
Agile методології та забезпечуючи успішне засвоєння кур-
су саме на базовому рівні. У процесі ж подальшого функ-
ціонування, коли користувачі (студенти) за типом зворот-
ного зв'язку починають проявляти інтерес до додаткових 
питань або до поглибленого вивчення окремої проблема-
тики даного курсу набирають чинності вимоги другого 
правила Agile методології з інтерактивною корекцією ка-
федральною командою пропонованих матеріалів. 

Як приклад може слугувати досвід кафедри акушер-
ства та гінекології Запорізького державного медичного 
університету. При підготовці навчально-методичних мате-
ріалів відповідно до Типової програми 2014 з розділу «За-
хворювання жіночих статевих органів. Модуль 3» нами 
були наведені всі основні питання циклу, в тому числі і 
класифікація такої нозології як «Аномальні маткові крово-
течі». Однак через відносно невеликий проміжок часу, «у 
зв'язку з необґрунтованістю й суперечливістю багатьох 
причин аномальних маткових кровотеч, деякі з яких мо-
жуть поєднуватись в однієї й тієї ж жінки, FIGO була при-
йнята нова система класифікації (PALM – COEIN) для ви-
значення причин аномальних маткових кровотеч, які не 
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пов'язані з вагітністю» (Наказ МОЗ України від 13.04.2016 
№ 353 "Про затвердження та впровадження медико-техно-
логічних документів зі стандартизації медичної допомоги 
при аномальних маткових кровотеч"), що зажадало вне-
сення змін до відповідних навчально-методичних матеріа-
лів. При цьому ключовим моментом є той факт, що при-
чиною цих змін стали інтерактивні питання саме з боку 
студентської спільноти. І таких прикладів безліч.

Таким чином працюють два основних правила Agile 
методології: «Розробка ведеться короткими циклами (іте-
раціями), тривалістю 1-4 тижні» та «Команда розробки 
співпрацює з замовником в ході всього проекту». Безумов-
но, що мова йде про взаємовигідну зацікавленість: викла-
дача в успіхах студентів (вищі бали при здачі рейтингових 
іспитів), а студентів в можливості отримати більш цілісну 
і що важливо найбільш сучасну інтерпретацію, предмета, 
що ними вивчається. При цьому використовується зруч-
ний для сучасного студентства метод передачі інформації.

Висновки. 1. Для підвищення якості вітчизняної уні-
верситетської освіти, для досягнення рівня повної відпо-

відності нашої вищої освіти міжнародним стандартам не-
достатньо просто прочитати лекцію або в умовах обмеже-
ного часу на практичних заняттях передати весь наявний 
масив своїх знань, необхідно використовувати всі наявні 
варіанти моніторингу навчального життя студентів і мак-
симально адаптовувати до сучасних реалій процес навчан-
ня матеріалу.

2. Використання Agile методології в системі сучасної 
вищої освіти, враховуючи наш досвід, є вірогідним факто-
ром, що дозволяє значно підвищити доступність, обсяг і 
мобільність обміну навчальною інформацією на рівні ви-
кладач-студент.

Література
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ВИКОРИСТАННЯ ДИСТАНЦІЙНИХ ФОРМ НАВЧАННЯ НА КАФЕДРІ АКУШЕРСТВА  

І ГІНЕКОЛОГІЇ НА V–VI КУРСАХ

Круть Ю. Я., Пучков В. А., Амро І. Г., Ізбицька Н. Г., Онопченко С. П., Бондаренко С. А., Богомолова О. А.
Запорізький державний медичний університет

Вступ. Останніми роками зміни, що відбуваються в на-
вчальних планах, приводять до постійного скорочення і так 
невеликої кількості аудиторних занять. У сучасних умовах 
на фоні зростаючого обсягу навчального матеріалу, вища 
медична школа далеко не в усьому задовольняє запити сус-
пільства на підготовку фахівців. При цьому має місце зни-
ження якості освіти в тому числі в зв'язку з повільним впро-
вадженням в навчальний процес інтеграційного підходу, 
консерватизму у застосуванні сучасних освітніх техноло-
гій. Тому інтенсифікація навчання потребує пошуку ефек-
тивних методів навчання, засобів контролю засвоєння 
знань, що значно підвищували б якість навчання.

Основна частина. Інноваційні технології в даний час 
широко використовуються в навчально-пізнавальної ді-
яльності студентів практично на всіх кафедрах Запорізько-
го державного медичного університету. В даний час зрос-
тає роль медійно-інформаційного середовища; особливо 
мережі Інтернет, а також кишенькових і планшетних ПК. 
Позитивною стороною цього є постійний доступ до по-
вної, сучасної інформації, можливість її неодноразового 
використання. Однак у великому потоці багатогранної ін-
формації студенту важко орієнтуватися. Сучасні студенти 
все рідше звертаються до друкованих видань, методичних 
розробок, збірників завдань. Найчастіше користуються 
планшетами, комп'ютерами, коли за допомогою Інтернету 
можна скористатися інформацією в тому числі в відео 
форматі. Враховуючи вищеперераховане на кафедрі аку-
шерства і гінекології створені електронні розробки(он-
лайн курси) до практичних занять та самостійної роботи 
студентів І та ІІ медичних факультетів, які навчаються за 
спеціальністю «Лікувальна справа» та «Педіатрія». Вони 
дозволяють студентам безперешкодно багаторазово ко-
ристуватися наданими матеріалами та засвоювати на-

вчальний матеріал в домашніх умовах в зручний час. Під 
проходження онлайн курсів студентами активна роль ви-
кладача не зменшується, оскільки він має можливість ви-
значити рівень знань студентів, та прийняти рішення щодо 
коригування програми навчання з тим, щоб домогтися 
найкращого засвоєння пройденого матеріалу. За потреби 
студент може отримати консультативну допомогу викла-
дача, спілкуючись з ним в онлайн режимі, безпосередньо 
використовуючи інтернет як засіб зв'язку (web-чат). Для 
успішного проведення дистанційного навчання в універ-
ситеті успішно використовується система MOODLE. 

Крім того проблемою сучасного навчання студентів є, 
з одногу боку, зниження кількості пологів та усвідомлення 
пацієнтами своїх прав та їх відмова від безпосередньої 
участі у навчальному процесі в якості об’єкта для відпра-
цювання практичних навичок, а з другого перевантаження 
клініки великою кількістю студентів. Впровадження в 
структуру он-лайн курсів елементів проблемно-орієнтова-
ного навчання та колективної роботи студентів в групах 
під час дистанційної форми навчання дозволило подолати 
ці проблеми в навчанні.

Висновок. Дистанційний супровід СРС (електронна 
пошта, ICQ, сайт, форум тощо), контроль засвоєння знань 
за допомогою тестового контролю при викладанні циклу 
акушерство і гінекологія дозволяє оптимізувати процес за-
своювання та оцінювання матеріалу, і створює необхід-
ність в подальшому удосконаленні дистанційних форм 
навчання за допомогою Інгернет-технологій.
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ГУМАНІТАРНІ ДИСЦИПЛІНИ ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНЬОГО ЛІКАРЯ

Кулачинський М. М.
Одеський національний медичний університет

Вступ. Гуманітарний перелік дисциплін у Вищих на-
вчальних медичних заходах країни в умовах сьогодення 
спрямований передусім на викорінення всього того, що ми 
називаємо спадком тоталітарної системи колишнього 
СРСР, а також відродженням і подальшим розвитком укра-
їнської історії, мови, усталених народних традицій, мора-
лі. В світлі тих карколомних подій, які сталися в новітній 
період історії України з 2013 – 2014 рр., сучасних військо-
вих дій на Донбасі та втрати Криму можна з впевненістю 
сказати, що ми викладачі навчальних медичних закладів 
формуємо з наших студентів перш за все таких громадян 
України, які стануть не простими споживачами, медични-
ми працівниками чи просто вільнонайманою робочою си-
лою, чи навіть кваліфікованою медичною силою країн-су-
сідів, а таких громадян своєї країни, які окрім знань і 
вмінь свого медичного фаху будуть здатні стати до захисту 
національно-державних інтересів своєї країни, її незалеж-
ності та цілісності, а також її суверенітету.

Основна частина. Медична освіта на сьогодні окрім 
надання фахових знань має сприяти розвитку у студентів 
таких людських цінностей як ідей самоцінності людського 
життя, особистої гідності, свободи, рівності перед зако-
ном. Тут варто згадати видатного педагога Софію Русову, 
яка на початку ХХ століття написала такі рядки: «Ми всі 
так мало знаємо нашу Україну, географічної свідомості в 
нас так мало, а вона так потрібна нам – ми мусимо свідомо 
носити ймення українців, знати усі скарби, що заховані в 
Українській землі» [1]. Вже пройшло століття, Україна має 
незалежність більше двох десятків років, а її накази акту-
альні й нині. Так і не до кінця сформована українська на-
ціональна ідея, її дуже умовна відповідність реаліям сьо-
годення призвела до її майже відсутності у формуванні 
національної свідомості серед багатьох українців, де деякі 
з них дивилися на формування української державності не 
як на закономірне явище а як на певне виключення з зако-
номірного явища.

До цього слід додати й те, що сучасний стан вищої осві-
ти в галузі гуманітарних дисциплін передбачає істотне 
зменшення їх, а інколи, навіть, і абсолютне скорочення 
предметів, які саме дозволяють ґрунтовно, якісно та всесто-
ронньо розвивати студентів, вчать їх мислити і поглиблюва-
ти креативність тощо. Через таке скорочення студент втра-
чає розуміння теоретичних конструкцій, концепцій. Так, 
наприклад, якщо раніше з 90 годин Історії України, Історії 
Української культури як окремих дисциплін 40 годин ви-
трачалося переважно на семінарські заняття, то зараз ці 90 
годин призначаються на поєднання цих двох дисциплін в 
одну, де 30 годин відводиться на аудиторну роботу й то лек-
ційного характеру, а 60 годин на самостійне опрацювання 
студентом, які не закріплені за викладачем у вигляді педаго-
гічного навантаження, а залежать від його доброї волі та 
сумління. Складається певне враження про самоусунення 
державної політики у питанні формування патріотизму се-
ред студентської молоді, формування свідомого громадян-
ського суспільства тощо. При такому підході вища освіта 
відходить від реальності, від підґрунтя засадничих постула-
тів, тобто втрачається відчуття реального і актуального мо-
менту щодо гуманітаризації освіти.

Висновки. Гуманітарний цикл дисциплін у вищій ме-
дичній школі має не лише виховати студента-медика, а й на-
вчити його самоаналізу, самосвідомості, рефлексії до себе і 
навколишніх подій. Крім того, гуманітарні дисципліни ма-
ють бути спрямовані на збереження і зміцнення традицій, 
єдності поколінь, етносів, націй, на подолання існуючого іде-
ологічного розриву в нутрі сучасного українського суспіль-
ства та бути надбанням соціокультурних цінностей.
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ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ЯК ОДНЕ ІЗ ФОРМ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗНАНЬ  
МАЙБУТНІХ ПРОВІЗОРІВ

Купновицька І. Г., Клименко В. І., Фітковська І. П., Губіна Н. В., Белегай Р. І., Калугіна С. М.
ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»

У сучасному світі дистанційне навчання набуває ваго-
мого значення у професійній підготовці студентів фарма-
цевтичного факультету. Особливостями дистанційного на-
вчання є індивідуальний процес навчання відповідно до 
можливості кожного студента, гнучкий графік консульта-

цій, комплексне програмне забезпечення, застосування 
провідних освітніх технологій.

На кафедрі клінічної фармакології і фармакотерапії 
дистанційне навчання представлене мультимедійними 
лекціями, on-line консультаціями, ситуаційними завдання-
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ми, практичними навиками. Лекції читають викладачі ка-
федри у формі відео-конференцій або вебінарів. on-line 
консультації проводяться кожного тижня у четвер протя-
гом години викладачами кафедри згідно графіка. На сайті 
кафедри представлено методику виконання практичних 
навиків з дисципліни «клінічна фармація» з метою удо-
сконалення знань і навичок студентів для успішної здачі 
практичної частини державного іспиту з дисципліни «клі-
нічна фармація». До переліку практичних навиків входить 
алгоритм проведення серцево-легеневої реанімації, під-
шкірної і дом'язової ін'єкції, закладання мазі за повіку, за-
капування лікарського засобу в ніс, вуха, очі, зупинка ар-
теріальної, венозної, капілярної кровотечі, надання невід-
кладної допомоги при різних ступенях опіку, відморожен-
ня. На сайті кафедри показано формування наборів лікар-
ських препаратів для аптечок першої допомоги (домаш-
ньої, немовлят, автомобілістів, подорожей, військової, 
службових і офісних приміщень). 

Дистанційне навчання має особливе значення для під-
готовки студентів заочної форми навчання і забезпечує 
індивідуальний підхід до вивчення дисципліни "клінічна 
фармація". Надає широкий доступ до інформації, а також 

сприяє подальшому самостійному навчанню студента і 
постійному розвитку особистості.
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ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ У ВИКЛАДАННІ КУРСУ З ПСИХІАТРІЇ У РІЗНИХ  
ВИЩИХ МЕДИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ СВІТУ ЯК ПІДґРУНТЯ ДО МОДЕРНІЗАЦІЇ 

ВИКЛАДАННЯ КУРСУ З ПСИХІАТРІЇ В УКРАЇНІ

Курило В. О.
Запорізький державний медичний університет МОЗ України

Вступ. Тенденції щодо приведення системи освіти 
України до сучасних міжнародних стандартів обумовлю-
ють звернення до міжнародного досвіду у викладенні пев-
них курсів, циклів та дисциплін у вищих навчальних за-
кладах.

Одним з найгострих питань у цьому контексті є ви-
кладання курсу з психіатрії. Політика Радянського Союзу 
щодо гіпердіагностики психічних розладів, використання 
психіатрії у якості карного інструменту та фактичної ізо-
льованості знань з психіатрії від передових світових на-
робок наклала певний відбиток на викладання курсу з пси-
хіатрії в Україні, що потребує видозмінення.

Мета дослідження: проаналізувати особливості сучас-
них тенденцій у викладанні курсу з психіатрії у різних ви-
щих медичних навчальних закладах світу з метою асимі-
ляції найбільш ефективних наробок.

Основна частина. Матеріали та методи дослідження. 
Контент-аналіз за темою дослідження, аналітичний метод.

Результати дослідження. Аналіз світових практик 
викладання курсу з психіатрії дозволив виділити їх певні 
напрямки та особливості в залежності від країни. Так, 
найбільш всебічно рієнтованою вважається система ви-
кладання курсу з психіатрії у Великій Британії, де домінує 
поєднання біопсихосоцаальної та біологічної моделей на-
дання психіатричної допомоги; з новітніх тенденцій є орі-
єнтація на психопрофілактику та раннє виявлення психіч-
ної патології [1]. Дослідниками з Великої Британії також 
зазначається, що залучення студентів вищих медичних 
навчальних закладів до програми OpenMinds – програми з 
розробки та сприяння програмі розповсюдження психіч-
ного здоров’я, проведення семінарів з психіатрії із школя-
рами, обумовлює вибір кар’єри, дозволяє підвищити мо-

тивацію до навчання та рівень засвоєння матеріалу серед 
студентів [2]. Цікавою наробкою є пропозиція британ-
ських та австралійських вчених щодо залучення компо-
ненту фізичної рухливості у проміжках між теоретичним 
викладанням матеріалу, що, за спостереженнями дослід-
ників, дозволяє досягти кращих показників у навчанні [3]. 
У США значна увага приділяється викладанню інклюзив-
ній психіатрії; домінує психотерапевтичне лікування над 
медикаментозною терапією. Перспективною наробкою у 
викладанні психіатрії у США вважається виконання сту-
дентами «спільних тестів»; командна робота, як зазнача-
ють автори наробки, викликає цілий ряд емоцій, що по-
силюють засвоєння матеріалу [4]. В Австралії, внаслідок 
наявності тенденції до збільшення поширеності психіч-
них розладів, відзначаються тенденції до розширення ме-
дичної школи в галузі психіатрії та залучення до учбового 
процесу передових знань з означеної патології, значна 
увага приділяється виявленню та диференційній діагнос-
тиці психічних розладів. Втім, стандартизовані програми 
з курсу психіатрії у країні видсутні, що вважається недо-
ліком [5]. У Об’єднаних Арабських Еміратах до курсу 
психіатрії обов’язково залучаються матеріали з психопро-
філактики стресу серед працівників медичної ланки; бо, 
як доводять дослідження у еміратах, подібна орієнтація 
навчальних програм є практично необхідною, зважаючи 
на доведену наявність високого рівеню стресу серед ме-
дичних працівників [6].

Висновки. Таким чином, передовими тенденціями у 
світі з викладання курсу з психіатрії є поєднання у рамках 
теоретичних основ курсу біопсихосоціальної та біологіч-
ної моделей; спрямованість навчання на раннє виявлення 
психічної патології, диференційну діагностику, психопро-
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філактику, в тому числі серед медичних працівників. З 
практичних наробок, орієнтованих на підвищення рівня 
засвоєння знань студентами, можна виділити впроваджен-
ня програми OpenMinds; застосування командної роботи у 
вигляді вирішення «спільних тестів»; додавання елемен-
тів фізичної рухливості у проміжках між теоретичним ви-
кладанням матеріалу.
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ПИТАННЯ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ-ПРОВІЗОРІВ

Лисянська Г. П., Малецький М. М.
Запорізький державний медичний університет

У наш час, враховуючи інтеграцію в Європейську сис-
тему освіти, особлива увага приділяється самостійній ро-
боті студентів. Це супроводжується збільшенням кількос-
ті годин для самопідготовки, зміною функцій викладача. 
Переважання ролі наставника, консультанта та контролю 
засвоєння дисципліни стало основними засадами його ді-
яльності. Результати контролю знань дозволяють виявити 
недостатню якість освоєння матеріалу, переважно відве-
деного на самопідготовку, що особливо проявляється при 
написанні студентами курсових робіт. 

Тому метою даної роботи є аналіз причин вищезазна-
ченої проблеми та пошук можливих способів покращення 
ситуації на прикладі викладання аптечної технології ліків. 
Матеріали і методи: аналіз літературних джерел, опиту-
вання студентів та викладачів.

За результатами дослідження опитувань було виявле-
но, що 35,6% студентів при підготовці до занять користу-
вались лише матеріалами лекцій та підручника з бібліоте-
ки, 23,4% окрім вищезгаданих джерел звертались також 
до репозитарію кафедри та інших джерел, 28,7% викорис-
товували лише дані з мережі інтернету, 12,3% обмежились 
теоретичним матеріалом, викладеним у методичних реко-
мендаціях. При цьому студенти недостатню увагу приді-
ляють якості інформації: не враховують дату розміщення, 
оновлення, нормативну документацію та посилання на 
джерело викладеного матеріалу. Особливо це стосується 
нормативних актів, які змінюються, або матеріал викладе-
ний за посиланнями на регуляторні документи інших кра-
їн. Стосовно засобів для покращення ефективності само-
стійного освоєння матеріалу студенти відмічали приклади 
вирішення ситуаційних задач, виконання завдань навчаль-

но-дослідницького напрямку, наочні демонстрації нави-
чок та вмінь мануального та теоретичного характеру.

Висновки. Зважаючи на всі виявлені аспекти доціль-
ним було б приділяти особливу увагу наявності у студен-
тів навичок ефективного пошуку інформації, досвіду ви-
користання онлайн бібліотек медичного профілю, а також 
акцентувати увагу на інструментах пошуку рекомендова-
них літературних джерел, сайтів, довідників, спеціалізова-
них наукових ресурсів тощо. Розширювати асортимент 
навчально-методичних електронних матеріалів на порта-
лах кафедри, призначати студентам окремі завдання з ви-
рішення тестових та ситуаційних задач.
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Опанування професійною термінологією – одне з про-
відних завдань студента першого року навчання у медич-
ному внз. Окрім запам’ятовування та відтворення профе-
сійної термінології, курс «Латинська мова та медична тер-
мінологія» передбачає формування навичок морфологіч-
ного та словотвірного аналізу медичних термінів. 

Словотвірний аналіз є базовою складовою опануван-
ня клінічною термінологією. Перед студентами стоїть за-
вдання аналізу структури терміна, виокремлення та вияв-
лення семантики значущих терміноелементів. Так, пояс-
нюючи термін parametritis (запалення навколоматкової 
клітковини), студент має бути в змозі виділити суфікс -itis, 
префікс para- та корінь -metr-, свідомо обираючи значення 
кожного з терміноелементів серед омонімічних, адже 
metr- може позначати «вимірювання», а para- – «схожість», 
як у терміні paracholera. 

У той час, як синтаксична схема медичного терміна є 
усталеною, а перелік анатомічних утворень – обмеженим, 
потенціал словотвірного аспекту при опануванні анато-
мічною та фармацевтичною термінологією часто недооці-
нюється. Хоча у цих підсистемах термінів продуктивними 
є префіксація, основоскладання та абревіація. 

Розвиток професійної мови лікарів відбувається пере-
важно через переосмислення існуючих (складання основ, 
абревіація) та створення нових лексичних одиниць (шля-
хом використання існуючого арсеналу морфем латинсько-
го чи грецького походження). Зважаючи на це посилення 
уваги до морфології та словотвірного аналізу медичних 
термінів на всіх етапах вивчення латинської мови видаєть-
ся нам способом адаптації до сучасних реалій професійної 
комунікації лікарів, де головним завданням є коректне тер-
міновживання та здатність орієнтуватися у численних 
професійних синонімах та неологізмах. 

ОВОЛОДІННЯ ПРОФЕСІЙНОЮ ТЕРМІНОЛОГІЄЮ: МОРФОЛОГІЯ ТА СЛОВОТВІР  
У КУРСІ ЛАТИНСЬКОЇ МОВИ У МЕДИЧНОМУ ВНЗ

Литовська О. В.
Харківський національний медичний університет

АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ДО ДЕРЖАВНОЇ АТЕСТАЦІЇ З ДИСЦИПЛІНИ «ТЕРАПІЯ »

Лихацька Г. В., Бойко Т. В.
ВДНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»

Вступ. Організація навчального процесу на 6 курсах 
вищих медичних навчальних закладів поєднує як вивчен-
ня тематичного плану робочої програми, систематизацію 
теоретичного матеріалу, опрацьованого на 4 та5 курсах, 
так і комплекс заходів з підготовки випускників до дер-
жавної атестації, 

Основна частина. До державної атестації допуска-
ються випускники, які повністю виконали вимоги на-
вчального плану та освітньо-професійної програми із спе-
ціальності. Ефективність отриманої освіти визначається 
багатьма критеріями, зокрема,рівнем теоретичних знань 
та практичних навичок, засвоєних студентом. Одним з 
основних способів контролю засвоєного та готовності сту-
дента до роботи в якості лікаря є інтегрований ліцензій-
ний іспит. Метою ліцензійного інтегрованого іспиту є 
встановлення відповідності рівня професійної компетент-
ності випускника мінімально необхідному рівню згідно з 
вимогами Державних стандартів вищої освіти. Для сту-
дентів спеціальності «лікувальна справа» до складу цього 
іспиту входять питання терапевтичного, хірургічного, пе-
діатричного, акушерсько-гінекологічного профілю, а та-
кож питання з загальної гігієни та соціальної медицини. 
Ліцензійний інтегрований іспит “Крок 2” є засобом неза-
лежного оцінювання рівня професійної компетентності 
фахівця. Перша частина іспиту полягає в оцінюванні вмін-
ня кожного випускника опитати у пацієнта скарги, анам-
нез захворювання, життя, здійснити об’єктивне фізикаль-
не обстеження, формулювати попередній, клінічний діа-
гноз, обгрунтувати план обстеження, інтерпретувати ре-
зультати лабораторних та інструментальних досліджень, 
визначити тактику лікування та провести експертизу пра-
цездатності. Пріоритетним напрямком навчальної діяль-
ності на заняттях зі студентами 6 курсів медичних факуль-
тетів є робота у клінічних відділеннях, діагностичних ка-

бінетах, ознайомлення з медичною документацією. Ак-
цент слід зосередити на затверджених стандартизованих 
протоколах обстеження та надання медичної допомоги 
при терапевтичних захворюваннях, Складовою другої 
частини іспиту є вирішення ситуаційних завдань та де-
монстрування студентами основних практичних умінь і 
навиків. Діапазон клінічних завдань повинен у повному 
обсязі відображати зміст дисциплін, які є складовою прак-
тично-орієнтованого іспиту та відповідати вимогам освіт-
ньо-професійної програми та освітньо-кваліфікаційної 
характеристики. Покращити засвоєння практичних нави-
ків допомагають заняття проведені в центрі симуляційно-
го навчання Тернопільського державного медичного уні-
верситету, де студенти самостійно відтворюють навики на 
манекенах, муляжах, тощо. Більшість питань з клінічних 
дисциплін побудовані у вигляді клінічних задач, коли ува-
зі студента пропонується клінічна картина захворювання 
та інколи дані основних параклінічних обстежень, нато-
мість пропонується виставити правильний діагноз чи об-
рати лікування для пацієнта, причому до правильної від-
повіді студент може дійти «логічним шляхом». Застосу-
вання тестового контролю виконує роль стимулу регуляр-
ної навчальної роботи студента протягом семестру. Тесто-
ва перевірка має ряд переваг порівняно з традиційними 
формами і методами, вона дозволяє більш раціонально 
використовувати зворотний зв’язок зі сту- дентами і ви-
значати результати засвоєння матеріалу, зосередити увагу 
на прогалинах у знаннях та внести відповідні корективи. 
Формує в них мотивацію для підготовки до кожного за-
няття, дисциплінує студентів. Проведений аналіз викорис-
тання тестів доводить, що набутий досвід упровадження 
навчального тестування дає можливість підвищити 
об’єктивність оцінювання рівня знань і вмінь студентів на 
всіх етапах навчального процесу. 
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Висновки. Підведення підсумків атестації дозволяє 
оцінити теоретичні знання і практичні уміння випускни-
ків, їх готовність до роботи за фахом. Всі складові атеста-
ції відповідають професійним завданням передбаченим 
освітньо-кваліфікаційною характеристикою. Запропоно-
вана методика атестації випускників продемонструвала 
добрі знання та вміння студентів і можливість проводити 
її в подальшому.
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РОЛЬ УНІВЕРСИТЕТСЬКИХ КЛІНІК В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ
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Харківський національний медичний університет

THE ROLE OF UNIVERSITY CLINICS IN THE EDUCATIONAL PROCESS

Lipko O.P., Shcherbina I.M., Bobrytska V.V.
Kharkiv National Medical University

Пошук шляхів підвищення ефективності освітнього 
процесу в вищому медичному навчальному закладі при-
зводить до пошуку нових організаційних схем навчально-
го процесу. Ефективність навчального процесу базується 
на практичних настановах роботи галузі практичної охо-
рони здоров’я, та ефективно поєднує принципи практич-
ного виконання навичок з теоретичною підготовкою. Роль 
університетських клінік в теперішній час є провідною, 
тому що робота даних клінік найбільш ефективно поєднує 
практичну і теоретичну підготовку лікарів, як на доди-
пломному, так і післядипломному етапі.

Ключові слова: університетська клініка, освіта, прак-
тика.

The search for ways to increase the efficiency of the 
educational process in a higher medical school leads to the 
search for new organizational schemes of the educational 
process. The effectiveness of the learning process is based on 
the practical guidelines in the field of practical health care, and 
effectively combines the principles of practical implementation 
of the skills with theoretical training. The role of university 
clinics is currently leading, as the work of these clinics most 
effectively combines practical and theoretical training of 
doctors, both in the postgraduate and postgraduate stages.

Key words: university clinic, education, practice
Вступ. У теперішній час в Україні відбувається ре-

формування майже всіх галузей державної організації: со-
ціальних, економічних. Значної перебудови зазнали галузі 
освіти, медичної допомоги. Перетворення суспільства не 
може не впливати і на освітню політику.

Підготовка високопрофесійних кадрів – запорука 
успішного розвитку країни.

А підготовка спеціалістів з надання медичної профе-
сійної допомоги є найбільш важливою та перспективною. 
Важливо не тільки діагностувати хвороби, але й проводи-
ти раціональну профілактику захворювань. Провідним 
критерієм, який впливає на розвиток суспільтва, безпере-
чно є стан здоров’я населення. Тому висококваліфікована 
підготовка медичних кадрів, які зможуть підтримувати 
стан здоров’я населення на достатньому рівні, є однією з 
важливих проблем та завдань сучасного суспільства. 

Мета роботи – визначити роль університетської кліні-
ки як об’єднання оптимальних методів та умов підвищен-
ня якості вищої медичної освіти на сучасному етапі розви-
тку галузі.

Основна частина. Впровадження в Україні сучасної 
системи підготовки лікарів повинне будуватися на вико-
ристанні як людського фактора (висококваліфіковані педа-
гоги, які можуть зацікавити, ретельно пояснити та навчи-
ти), так і матеріально-технічного забезпечення учбового 
процесу (мається на увазі матеріально-технічна база ка-
федр, лікарень та університетських клінік).

Немає можливості підготувати компетентного лікаря, 
якщо він буде навчатися тільки в учбовій кімнаті, і це зро-
зуміло. Тільки безпосередній контакт з пацієнтом, нави-
чки спілкування з хворим, обстеження його та постановка 
достовірного діагнозу може сприяти підготовці дійсно 
якісного спеціаліста-медика. Оптимальним вважається 
поєднання наукового та практичного потенціалу, яке до-
зволяє максимально швидко досягти результату засвоєння 
матеріалу та закріпити знання роботою з пацієнтами, під 
керівництвом викладача. В цьому аспекті, на нашу думку, 
провідну роль повинні зіграти університетські клініки.
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Основні складності, які в теперішній час існують у 
практичній підготовці студентів-медиків, наступні. Попе-
ред усе – це людський фактор лікарів практичної охорони 
здоров’я. Усі завідувачі відділеннями та їх лікарі не за-
вжди зацікавлені у проведенні учбового процесу в їх відді-
леннях, часто виникають труднощі, щоб провести певні 
види дослідженнь, маніпуляцій, огляд хворих, та інше. 
Тому, на наш погляд, створення повсюдно саме універси-
тетських клінік буде сприяти більш якісному навчанню 
лікарів. 

У 2015 році Наказом №408 Міністерства охорони 
здоров’я України було затверджено типове положення про 
університетську клініку вищого навчального закладу. Го-
ловною метою діяльності Університетської клініки, згідно 
цього наказу, є надання третинної (високоспеціалізова-
ної), вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги, за-
безпечення підготовки та підвищення кваліфікації медич-
них працівників за стандартами вищої освіти. проведення 
науково-дослідної роботи, розробка, апробація та впрова-
дження нових медичних технологій.

Згідно цієї мети зрозуміло, що доцільно було б, щоб 
усі кафедри вищих медичних закладів були розташовані 
на базі університетських клінік. Це може стосуватись і 
прикладних наук, тому що базисні знання із загальних 
дисциплін також важливі у щоденній роботі закладу, під-
вищують рівень загальної підготовки лікарів.

При таких умовах розробка, апробація та впроваджен-
ня медичних технологій, клінічних рекомендацій, забезпе-
чення умов для оволодіння медичними науками для сту-
дентів і лікарів післядипломної освіти були б більш легки-
ми і якісними та інноваційними. Висококваліфіковані пе-
дагогічні кафедри, які працюють в університетських клі-
ніках, були б безпосередньо зацікавлені у підвищенні 
якості навчання тому, що це складає їх безпосередні 
обов’язки, а, знаходячись у епіцентрі лікувальної роботи 
установи, вони могли б у значно більшому обсязі демон-
струвати студентам медичних закладів різні клінічні ви-
падки, проводити клінічні розбори, залучати студентів до 
проведення різноманітних малих та великих хірургічних 
втручань та різних маніпуляцій.

У такому разі у педагог має більше можливостей для 
виконання задачі надання практичних навичок для студен-
тів. В теперішній час для того, щоб студенти змогли про-
вести ту чи іншу маніпуляцію, викладачу вищої школи 
потрібно провести цілий ряд погоджень, починаючи з го-
ловного лікаря, завідувача відділенням, і закінчуючи па-
латним лікарем, та не завжди вдається получити дозвіл.

Все це значно ускладнює проведення практичних за-
нять у студентів-медиків.

Слід також зазначити. що, згідно положення про уні-
верситетську клініку, відділення очолює завідувач, який 
має науковий ступінь доктора або кандидата медичних 
наук та відповідну кваліфікацію. Цей факт також буде 
сприяти підвищенню якості не тільки навчання студентів, 

а й надання медичної допомоги хворим. Є такі випадки, 
коли клінічна ситуація не регламентована діючими наказа-
ми, і тоді чіткого алгоритму надання медичної допомоги у 
даному випадку немає, а лікарі виявляються у достатньо 
важкому становищі, не маючи власних вмінь розв’язати 
завдання. У таких випадках наявність високого наукового 
і педагогічного потенціалу може зіграти важливу роль у 
проведенні лікування даного хворого. 

Певні труднощі відчувають кафедральні співробітни-
ки при проведенні та втіленні сучасних наукових розробок 
та сучасних технологій у практику лікувальних закладів. 
В університетських клініках, на нашу думку, ця проблема 
буде виключена, бо розробку та втілення у практику бу-
дуть здійснювати одні й ті ж працівники. Крім того, дуже 
важливий аспект навчального процесу, який використову-
ють в університетській клініці – це щоденний розбір клі-
нічних ситуацій, які виникали при щоденному чергуванні 
лікарів. Присутність студентів на таких щоденних зборах, 
ретельний розбір лікарської тактики, нагадування прак-
тичним лікарям ланок патогенезу та патофізіології різних 
процесів буде безцінним навчанням для студентів-меди-
ків, яке сприяє формуванню у них клінічного мислення, а 
це, як відомо, необхідно для виховання якісного лікаря. 
Таким чином, роль університетських клінік у збереженні 
якісних освітнього процесу дуже важлива та необхідна. 

Висновки. Університетські клініки сприяють більш 
якісному навчанню студентів та створюють сприятливі 
умови для роботи професорсько-викладацького складу. 
Форму університетської клініки можна вважати оптималь-
ною базою для проведення навчання в різних освітніх сис-
темах.
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Резюме. В статті розглядаються методика засвоєння 
великої кількості медичної інформації за допомогою візу-
алізуючої методики інтерактивних флеш-карток. Приведе-
ні основні варіанти контенту медичних освітніх флеш-
карток та ресурси для їх створення.

Abstract. The article described the technique of 
assimilating a large amount of medical information using the 
visualization technique of interactive flash cards. The main 
variants of the content of educational flash cards and resources 
for their creation were represented.

Вступ. Сучасна медична освіта характеризується ди-
намічністю освітніх матеріалів, досить великою кількістю 
інформації для запам'ятовування. Однак в рамках тради-
ційного навчання не завжди приділяється увага способам 
запам'ятовування досить великої кількості інформації. 
Особливий інтерес в даний час являє система Лейтнера 
(англ. Leitner system) – широко використовуваний метод 
для ефективного запам'ятовування і повторення за допо-
могою флеш-карток, запропонований німецьким вченим і 
журналістом Себастьяном Лейтнером в 70-ті роки XX сто-
ліття. Ця система – просте застосування принципу інтер-
вальних повторень, де картки повторюються через що 
збільшуються інтервали. У цьому методі так звані флеш-
картки розсортовані в групи в залежності від того, як до-
бре особа, що навчається, засвоїла інформацію на кожній 
картці, та відображаються з частотою в залежності від до-
статнього або недостатнього засвоєння інформації, пред-
ставленої на них. Кожна наступна група повторюється че-
рез інтервал, що збільшується. Особа, що навчається зо-
середжується на найбільш складній інформації на флеш-
картках, які завжди знаходяться в першій групі і повторю-
ються щодня. В результаті відбувається скорочення часу, 
що витрачається на навчання.

Основна частина. Для вивчення дисципліни «Внутріш-
ня медицина» можливе створення наступних флеш-карт:

- текстові (обидві сторони інтерактивної флеш-карти 
представляють собою текстову інформацію. Наприклад, за-
хворювання і препарати для його лікування, препарат і його 
побічні дії, препарат і показання для його застосування);

- комбіновані:
- зображення / текст (наприклад, електрокардіограма і 

розшифровка до неї, дані ендоскопії, біопсії, рентгеногра-
фії і можливий діагноз або опис візуалізації);

- аудіо / текст (наприклад, дані аускультації легень, 
серця і можливий діагноз або опис);

-відео / текст (наприклад, динамічна візуалізація – ко-
ронарографія і текстовий опис візуалізації)

При необхідності чергу першочергового перегляду ін-
формації особа, що навчається може змінювати у відповід-
ності до своїх потреб.

В рамках медичної освіти як додипломної, так і після-
дипломної використання подібної методики також цілком 
виправдано, що дозволяє запам'ятати більшу кількість ін-
формації в максимально короткі терміни, що досить давно 
використовується студентами-медиками по всьому світу в 
рамках підготовки до медичних сертифікованих іспитів. В 
даний час існує велика кількість електронних додатків для 
створення електронних флеш-карток, доступних на різних 
пристроях, що підвищує мобільність і якість навчання. В 
рамках медичної освіти особливий інтерес представляють 
ресурси – https://www.memorangapp.com/, https://web.
ankiapp.com/, що містять готові тематичні набори медич-
них фактів для запам'ятовування. Також флеш-картки мо-
жуть створюватися як самим учнями під свої індивідуаль-
ні потреби, так і медичним освітнім закладом, клінічними 
кафедрами зокрема з можливістю їх розміщування у своїх 
інформаційно-освітніх середовищах – веб-сайтах у віль-
ному доступі. Флеш-картки можуть застосовуватися для 
загального перегляду без можливості вистежування інди-
відуального прогресу засвоєння матеріалу, або враховува-
ти індивідуальний прогрес у навчанні. 

Висновки. Сучасна медична освіта найбільш дина-
мічне інформаційно-освітнє середовище. В даний час осо-
бливу актуальність представляє завдання поліпшення 
якості знань студентів та лікарів у рамках безперервного 
фахового розвитку, підвищення їх успішності, мотивації 
до навчання, розвиток їх пізнавального інтересу та прак-
тичних умінь. Впровадження в освітній процес методик, 
що сприяють поліпшенню якості медичної освіти таких як 
інтерактивні флеш-картки, сприятиме підвищенню якості 
надання медичної допомоги в цілому.
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Музеї – це хранителі пам'яті, які акумулюють історію 
в різних формах і проявах, допомагають сучасникам від-
чути зв`язок часів і поколінь, покликані здійснювати куль-
турні, освітні, науково-дослідні функції і забезпечувати 
популяризацію історико-культурної спадщини [1]. Місія 
музею в освітній сфері спрямована на збереження і пере-
дачу наступним поколінням культурного досвіду і гума-
ністичних традицій людства, формування ціннісних, мо-
ральних, світоглядних установок, а також розвиток твор-
чого потенціалу особистості [2]. Тому, якщо на меті у на-
вчального закладу є підготовка зі студента-медика висо-
кокваліфікованої, ерудованої, всебічно розвинутої особис-
тості, то в переліку інших навчально – виховних методів 
повинні бути університетські музеї.

На сьогоднішній день у ДВНЗ «Тернопільський дер-
жавний медичний університет імені і. Я. Горбачевського 
МОЗ України» функціонують як музеї навчального, так і 
історичного профілю, які виконують велику освітньо-ви-
ховну функцію, зокрема, музей історії Тернопільського 
державного медичного університету імені І. Я. Горбачев-
ського, історичний музей-садиба академіка І. Я. Горбачев-
ського, музей члена-кореспондента НАМН України, заслу-
женого діяча науки і техніки України, доктора медичних 
наук, професора Ковальчука Леоніда Якимовича [3].

Музеї ТДМУ мають за мету ознайомити відвідувачів 
університету з підґрунтям успіхів і основними досягнен-
нями навчального закладу впродовж свого багаторічного 
функціонування, донести до кожного історію та традиції 
навчального закладу, розкрити долі та справи випускни-
ків, показати творчий шлях і досягнення вчених, наукову 
та суспільну діяльність студентів і викликати гордість за 
свій навчальний заклад.

Музей історії Тернопільського державного медичного 
університету імені і. Я. Горбачевського було відкрито до 
25-річчя навчального закладу у 1982 році. У 2013–2014 
рр., а також 2017 р. він був докорінно реставровано. На 
даний час функціонують експозиції в 23 вітринах, в яких в 
хронологічній послідовності представлені надбання на-
вчального закладу в експонатах, фотографіях, документах, 
що розкривають віхи історії, важливі історичні моменти, 
біографії вчених, висвітлення творчої діяльності найак-
тивніших учасників становлення і розвитку вищого на-
вчального закладу. Цікавим доповненням до музею є дві 
фотогалереї, які влаштовано на стінах фойє четвертого по-
верху – ректорів і викладачів університету (55 осіб), які 

зробили найбільший вклад у становлення і діяльність уні-
верситету, а також фотогалерея портретів вітчизняних і за-
рубіжних почесних членів вченої ради університету (46 
осіб). 

Відвідувачі музею у будь-який час мають змогу огля-
нути експозиції музею та переглянути відповідні відеома-
теріали щодо здобутків науковців університету, історії 
всіх кафедр навчального закладу, а також біографії всіх 
вчених і педагогів університету, портрети яких розміщені 
у фотогалереї.

Ще одним історичним музеєм в університеті є музей-
садиба академіка І. Я. Горбачевського в колишній садибі 
сім’ї Горбачевських, яка знаходиться у с. Зарубинці Зба-
разького району Тернопільської області. Музей заснова-
ний у 2004 р. У 2009 р. була урочисто відкрита експозиція 
музею-садиби, побудована на оригінальних матеріалах 
кінця ХІХ – першої половини ХХ століття. В основу екс-
позиції музею лягли фотографії, листи, особисті речі ро-
дини Горбачевських, предмети побуту, наукові книги, під-
ручники та публікації, які написав академік і опублікував 
ще за свого життя, вітальні адреси та інше. 

Музей члена-кореспондента НАМН України, заслу-
женого діяча науки і техніки України, доктора медичних 
наук, професора Ковальчука Леоніда Якимовича, ректора 
університету в 1997-2014 р. було відкрито у квітні 2015 р. 
в аудиторії № 3-а адміністративного корпусу університету. 
Центральне місце в музеї займає макет робочого стола ка-
бінету ректора з його особистими речами. Над столом – 
монітор, за допомогою якого можна побачити серію фото-
графій і відеокадри, що ілюструють життєвий шлях та ді-
яльність видатного хірурга, вченого, організатора медич-
ної освіти й охорони здоров’я. На стіні в рамках – багато 
грамот і дипломів, якими був нагороджений університет 
за успіхи, досягнуті під керівництвом Леоніда Якимовича, 
а також персональні нагороди. Серія фотографій ілюструє 
закордонні поїздки ректора, підписання угод про ділову 
співпрацю з медичними навчальними закладами і клініка-
ми, Привертають до себе увагу подаровані ректору сувені-
ри, ікони, картини, а також узбецький національний халат, 
подарований Ташкентською медичною академією. Завер-
шує експозиції музею вітрина з газетами «Медична акаде-
мія» і «Університетська лікарня», які вийшли після смерті 
проф. Л. Я. Ковальчука і присвячені його пам’яті. 

Отже, історичні музеї ТДМУ є осередком освіти й ви-
ховання, місцем пізнання і передачі знань, вони є неви-
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черпною скарбницею людської пам'яті, що дозволяють 
доторкнутися душею до живої історії.
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НАВЧАЮТЬСЯ ЗА ПРОГРАМОЮ ОФІЦЕРІВ ЗАПАСУ
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Вступ. Завершальним етапом військової підготовки за 
програмою офіцерів запасу є проведення навчальних збо-
рів.

Основна частина. На кафедрі медицини катастроф та 
військової медицини ТДМУ проходять військову підготов-
ку за програмою офіцерів запасу студенти за спеціальнос-
тями «Лікувальна справа» та «Стоматологія». Після завер-
шення теоретичного та практичного курсів навчання вони 
залучаються до проходження начального збору. Відповід-
но до вимог [1] на навчальний збір відводиться 184 годи-
ни, з них 144 – це заняття під керівництвом науково-педа-
гогічних працівників та 40 годин самостійної підготовки. 
В період підготовки до навчального збору розробляються 
план-графік його проходження та необхідна навчально-
методична документація. Наказом ректора університету 
призначається начальник навчального збору та науково-
педагогічні працівники для його проведення.

Навчальний збір зі студентами проводиться у військо-
вій частині А3215, що дислокується в м. Тернопіль та у 
навчально-тренувальному центрі підготовки офіцерів за-

пасу університету. Протягом місяця студенти в польових 
умовах поглиблюють теоретичні знання, здобувають прак-
тичні навички з військових та військово-медичних дисци-
плін, виконують різноманітні нормативи з вогневої підго-
товки, та з захисту від зброї масового ураження, відпра-
цьовують питання надання медичної допомоги пораненим  
в обстановці максимально наближеній до бойової.

Висновки. Отримані під час проходження навчально-
го збору навики дозволяють майбутнім офіцерам розви-
нути в собі організаторські та професійні здібності, що є 
важливим чинником в подальшому працевлаштуванні на 
посадах згідно своїх військово-облікових спеціальностей.
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Вступ. Відомо, що однією з важливих компетентнос-
тей лікаря є його комунікативна компетентність, яка забез-
печує міжособистісне спілкування лікаря та суспільства. 
Вона інтегрує в собі такі компетентності, як усну та пись-
мову комунікацію рідною мовою; роботу в команді; міжо-
собистісні уміння; здатність працювати в інтердисциплі-
нарній команді [1]. Комунікативна компетентність перед-
бачає не тільки наявність певних психологічних знань, а й 
сформованість деяких спеціальних навичок: вміння вста-
новлювати контакт, слухати, будувати бесіду, формулюва-
ти запитання. Важливо також володіння лікарем власними 
емоціями, здатність зберігати впевненість, контролювати 
свої реакції та поведінку, правильно розуміти і пацієнтів, і 
колег [2]. Мета роботи – застосування компетентнісного 
підходу до формування комунікативних навичок студен-
тів-медиків під час проходження виробничої практики на 
2 курсі за програмою підготовки магістрів. Використано 

бібліографічний та інформаційно-аналітичний методи до-
слідження. 

Основна частина. Комунікативна компетентність лі-
каря передбачає наявність певних умінь: установити кон-
такт зі співрозмовником; підтримувати бесіду; вміння пе-
реконувати, захоплювати ідеями; знання медичної термі-
нології; внутрішня настанова на аналіз змістової правиль-
ності мовлення; здійснення професійної комунікації за 
допомогою відповідних вербальних і невербальних засо-
бів; вміння продукувати професійний текст [3]. Досвід ро-
боти зі студентами на кафедрі педіатрії №5 свідчить, що 
переважна більшість майбутніх лікарів не готова до ком-
петентного спілкування з пацієнтами, батьками, медич-
ним персоналом. Майбутні лікарі неохоче контактують з 
пацієнтами, дають мало пояснень щодо виконання необ-
хідних лікувально-діагностичних процедур, інколи де-
монструють замкненість, негативні емоції, байдужість. 
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Обмежена кількість аудиторних годин (10), виділена для 
консультування студентів з ключових питань програми 
практики не дає можливості контролювати в повній мірі 
формування у студентів комунікативних навичок, які опо-
середковано оцінюються викладачем як результат набу-
вання професійних компетенцій. Саме тому в нових робо-
чих навчальних програмах виробничої практики з догляду 
за хворими підготовки фахівців другого (магістерського) 
рівня вищої освіти за спеціальністю «Лікувальна справа» 
включено чіткі переліки основних компетентностей, ма-
трицю компетентностей та методи навчання.

Серед компетентностей програмою виділяється інте-
гральна, загальні та спеціальні. Під інтегральною компе-
тентністю розуміють здатність розв’язувати типові та 
практичні проблеми у фаховій діяльності чи в процесі на-
вчання. До загальних компетентностей включені: здат-
ність спілкуватися державною мовою; вміння виявляти та 
вирішувати проблеми; навички міжособистісної взаємо-
дії; здатність мотивувати людей та рухатися до спільної 
мети; здатність діяти на основі етичних мотивів. Спеці-
альні (фахові) передбачають: саморегуляцію та управлін-
ня власним функціональним станом; високі компенсатор-
ні можливості та психологічну і психічну відновлюва-
ність; здатність встановити психологічний контакт з паці-
єнтом; збирання інформації про пацієнта; знання та вико-
ристання на практиці деонтологічних норм роботи лікаря. 
Всі ці виділені з загального переліку компетентності по-
кликані забезпечити комунікативні вміння та навички 
майбутніх лікарів.

«Матриця компетентностей» подає деталізацію осно-
вних компетентностей, вказуючи конкретні знання, вмін-
ня, комунікацію та відповідальність за дії. Так, суб’єктивне 
обстеження дитини (збирання інформації про пацієнта) 
вимагає знань про людину, її органи та системи, стандарт-
них схем опитування пацієнта. Вміння з даної компетент-
ності полягає у проведення бесіди з пацієнтом (у т.ч. з ди-
тиною), на підставі алгоритмів та стандартів. Комунікація 
покликана ефективно формувати стратегію при спілкуван-
ні з пацієнтом; вносити інформацію про стан здоров’я до-
рослої людини або дитини до відповідної медичної доку-
ментації. Передбачена відповідальність за якісний збір 
отриманої інформації на підставі співбесіди, опитування 
та за своєчасне оцінювання загального стану здоров’я 
хворого.

Не менш важливою компетентністю для лікаря є здат-
ність встановити психологічний контакт з пацієнтом (чи 
матір’ю пацієнта), зокрема вміти провести бесіду з пацієн-
том, взаємодіяти з колегами, медичним персоналом, паці-
єнтами та їх родичами; нести відповідальність за недопу-
щення виникнення ятрогенних захворювань, дотримую-
чись етичних та юридичних норм. Компетенція «Знання 
та використання на практиці деонтологічних норм роботи 
лікаря» вимагає від студента знати міжнародні принципи 
медичної етики та деонтології, взаємодіяти з колегами, па-
цієнтами та їх родичами, нести відповідальність за дотри-

мання відповідних етичних та правових норм при здій-
сненні професійної діяльності.

Впровадження страхової медицини, недоступність на-
вчання «на пацієнті» у разі відсутності інформованої зго-
ди, більш широке застосування симуляційних форм на-
вчання докорінно змінюють традиційні методи медичної 
освіти. Нові форми та методи навчання дають можливість 
удосконалювати фахову мануальну майстерність, зменшу-
ючи долю комунікаційної компоненти. Тому для відпра-
цювання комунікативних навичок застосовують особливі 
симуляційні технології, а саме: залучення пацієнтів-акто-
рів як «стандартизованих пацієнтів»; студентів-волонте-
рів старших курсів медичних вишів; проведення практич-
них занять з використанням «ділових ігор» [3]. Викладачі 
нашої кафедри особливої уваги надають методичному під-
ходу до формування комунікативних навичок у студентів, 
використовуючи алгоритми професійного спілкування в 
конкретних клінічних ситуаціях [4, 5]. В алгоритмах де-
тально розглянуто питання правильного консультування 
пацієнта, структурування відповідей, поради хворому чи 
матері. 

Висновки. Застосування методів інтерактивного на-
вчання під час аудиторних занять в рамках виробничої 
практики з догляду за дітьми забезпечує відпрацювання 
фахових комунікативних навичок студентів – майбутніх 
магістрів, готує до складання ОСКІ-І.
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Вступ. Реформування галузі охорони здоров’я Украї-
ни диктує необхідність змін у системі підготовки високок-
валіфікованих конкурентоспроможних лікарів різних спе-
ціальностей. Саме тому особливо актуальним стає впрова-
дження компетентнісного підходу в медичну освіту, що 
вимагає використання нових форм і методів навчання, 
удосконалення якості викладання. Зокрема, це стосується 
підготовки лікарів-психологів, які в умовах всезростаючо-
го хронічного стресу в суспільстві повинні вміти надавати 
комплексну медико-психологічну допомогу. Метою робо-
ти є використання компетентнісного підходу до форму-
вання комунікативних навичок студентів медико-психоло-
гічного факультету впродовж вивчення дисциплін педіа-
тричного циклу. Використано бібліографічний та інфор-
маційно-аналітичний методи дослідження. 

Основна частина. Професійна компетентність май-
бутнього лікаря визначається як сформованість діагнос-
тичної, клінічної та профілактичної компетентностей, що 
базується на наступних ключових навичках: професійних, 
комунікативних, дослідницьких та наукових [1]. Комуні-
кативна підготовка лікарів втілює складну, впорядковану, 
цілісну, динамічну систему, що функціонує відповідно до 
мети, завдань та принципів діяльності вищої школи, спря-
мовується на формування мотиваційно-ціннісних орієнта-
цій студентів, системи їхніх знань, умінь та навичок, роз-
виток творчого підходу до організації майбутньої профе-
сійної діяльності і підпорядковується меті формування в 
майбутніх фахівців готовності до здійснення такої діяль-
ності [2].

У структурі комунікативної компетентності розрізня-
ють наступні компоненти: – гностичний (система знань 
про сутність, структуру, функції та особливості спілкуван-
ня); – когнітивний (загальні та специфічні комунікативні 
уміння); – виконавський (уміння та навички вести діалог); 
– емоційний (розвинуті емпатія та рефлексія; адекватні 
психоемоційні стани).

Досвід роботи кафедрі педіатри №5 показує, що кому-
нікативні навички майбутніх лікарів-психологів є дещо 
кращими у порівнянні з студентами-медиками, що пояс-
нюється включенням до навчальних планів медичних пси-
хологів низки фахових дисциплін та літньої виробничої 
практики. На практичних заняттях з догляду за дітьми сту-
денти знайомляться з клінікою. Вивчення кожного з моду-
лів педіатричних дисциплін проводиться у вигляді прак-
тичного курсу, який передбачає засвоєння теоретичного 
матеріалу, навичок і маніпуляцій та їх відпрацювання під 
контролем викладача та самостійну робота студента у від-
діленнях стаціонару з закріплення отриманих знань і 
умінь (у позаурочний час за графіками, складеними кафе-
драми). Перед практичним заняттям проводиться інструк-
таж, наголошується на деонтології в роботі медичних пра-
цівників з дітьми та їх родичами. 

У вищій медичній освіті використовуються наступні 
методи навчання: – за джерелами знань: словесні (пояснен-
ня, лекція, бесіда, дискусія); наочні (демонстрація); прак-
тичні (практична робота), на яких робиться особливий ак-
цент при вивченні дисципліни; – за логікою навчального 

процесу: аналітичний (визначення загального стану хворо-
го та основних ознак хвороби), синтетичний (з’ясування 
взаємозв’язку основних ознак захворювань, визначення 
найоптимальніших заходів по забезпеченню ефективного 
догляду за хворим), їх поєднання – аналітико-синтетичний, 
а також індуктивний метод, дедуктивний, їх поєднання; – за 
рівнем самостійної розумової діяльності: проблемний, 
частково-пошуковий, дослідницький [3, 4].

Для формування комунікативної компетентності ліка-
рів-психологів викладачами кафедри використовуються 
наступні інтерактивні методи навчання: метод клінічних 
кейсів, проблемно-дослідницький метод, метод індивіду-
альних навчально-дослідних та практичних завдань, ме-
тод конкурентних груп, метод тренінгових технологій, 
метод проведення наукових конференцій із застосуванням 
інтерактивних, міждисциплінарних та інформаційно-
комп’ютерних технологій. Наш досвід показав, що най-
більш ефективними на 4-5 курсах медико-психологічного-
го факультету є дискусії на клінічних розборах, аналіз ви-
падків із практики, чергування в приймальному відділенні 
та клініці, а на 2- 3 курсах – рольові ігри на основі само-
стійного обстеження хворої дитини чи вирішення про-
блемної задачі. 

Ми виявили низку особливостей в ефективності за-
стосування різних технологій інтерактивного навчання у 
студентів медичного та медико-психологічного факульте-
тів. Так, медичним психологам властиві вищі навчальні 
результати при використанні Case-методу в поєднанні з 
проблемним методом, «Мозкового штурму», ігрового ме-
тоду, теоретичної дискусії, базованої на гіпотезах. Май-
бутні лікарі загальної практики успішніше засвоюють зна-
ння під час клінічних дискусій, парного навчання, аналізу 
реальних клінічних ситуацій з застосуванням Case-методу. 

Дуже важливим сьогодні є методичний підхід до фор-
мування комунікативних навичок у студентів. Зарубіжни-
ми, вітчизняними психологами та клініцистами напрацьо-
вано алгоритми професійного спілкування в конкретних 
клінічних ситуаціях [1, 5]. В алгоритмі наведено, як кон-
сультувати пацієнта, як структурувати пояснення; які мо-
менти слід обговорити, даючи поради хворому чи матері. 
Елементи формування комунікативних компетенцій при 
роботі зі здоровою дитиною у вигляді консультування ма-
тері, закладені у Клінічному протоколі медичного догляду 
за здоровою дитиною віком до 3 років (Наказ МОЗ Украї-
ни №149 від 20.03.2008), наші викладачі використовують 
при вивченні тем у курсі пропедевтики педіатрії.

Висновки. Застосування компетентнісного підходу у 
навчанні майбутніх медичних психологів забезпечує вищу 
якість та ефективність їх підготовки. Використання інтер-
активних методів навчання впродовж циклів та під час ау-
диторних занять в рамках літньої виробничої практики з 
педіатричних дисциплін сприяє формуванню професій-
них комунікативних навичок майбутніх психологів, допо-
магає скласти практично-орієнтований державний іспит – 
ПОДІ. Перспектива подальших досліджень полягає у ви-
діленні найбільш ефективних методів формування комуні-
кативної компетентності медичних психологів.

ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ НАВИЧОК З ПЕДІАТРІЇ У СТУДЕНТІВ  
МЕДИКО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 

Лукашук В.Д., Дмитришин Б.Я., Яскевич О.І., Бовкун О.А., Єсипова С.І., Дмитришин О.А.
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ
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ЗАСТОСУВАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ЗАСОБІВ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Лупальцов В.І., Мірошниченко О.В., Вандер К.О., Кітченко С.С.
Харківський національний медичний університет

Вступ. З плином часу мультимедійні технології все 
глибше використовуються у всіх сферах нашого життя, у 
тому числі і в сфері освіти [1]. У найбільш широкому сен-
сі термін «мультимедіа» означає сукупність програмних 
та технічних засобів, що використовуються з метою най-
більш ефективного донесення інформації до користувача 
та її засвоєння[2, 3].

Основна частина. Нами мультимедійні засоби в на-
вчальному процесі використовуються протягом тривалого 
часу, при цьому за останні роки спектр використовуваних 
засобів значно зріс. Використовуються лише власні, роз-
роблені викладачами кафедри, мультимедійні презентації, 
програми та комп'ютерні симуляції по всім темам навчаль-
ного плану. Використання мультимедійних засобів має ба-
гато позитивних сторін, та саме головне це зацікавленість 
студента у навчальному процесі, а звідси і більший інтер-
ес як до теми заняття так і до дисципліни в цілому. Пере-
вагою мультимедійної подачі матеріалу є також можли-
вість продемонструвати студентам за допомогою відео-
фільмів та програмних симуляцій деякі особливості про-
ведення оперативних втручань та процесів, що протікають 
в організмі хворого, які важко пояснити іншим чином.

Мультимедійні матеріали використовуються не тільки 
для викладання матеріалу але і для самостійної роботи 
студентів – вони створюють презентації у PowerPoint ко-
жен по своєму індивідуальному завданню, що стимулює 
студентів на самостійний пошук інформації та виключає 
можливість формального підходу до самопідготовки.

Подання інформації у більш наглядному вигляді, з за-
стосуванням мультимедійних засобів, в програмі навчан-
ня англомовних студентів є ще більш актуальним у зв'язку 
зі специфікою їх менталітету і освіченості, тому створен-
ня мультимедійних презентацій для них вимагає від ви-
кладача навичок у володінні комп'ютерною технікою та 
програмним забезпеченням, тому інколи виникає питання 
– чи дійсно ускладнення технології викладання підвищує 
його ефективність?

З цією метою проведений аналіз відсотку засвоєння 
навчального матеріалу англомовними студентами при ви-

користанні мультимедійних засобів (відеокліпів, презен-
тацій, фільмів) у порівнянні з традиційними формами ви-
кладання матеріалу (друковані підручники, методичні ре-
комендації, паперові таблиці, тощо) є дуже важливим і 
перспективним. Ураховуючи це, нами були протестовані 
по базі тестів «Крок 2» 68 англомовних студентів, розді-
лених порівну на дві групи, відразу після розгляду теми на 
занятті і повторно по закінченні всього навчального ци-
клу. У першій групі заняття проводили традиційно, а в 
другій групі із застосуванням мультимедійних програм-
них та технічних засобів. При проходженні тестування 
відразу після розгляду теми на занятті відсоток правиль-
них відповідей на тести «Крок 2» у 1-й групі складав 90 ± 
2 %, тоді як у 2-й групі цей показник був 95 ± 2 %.

Після закінчення циклу, при повторному тестуванні 
показники склали відповідно – 75 ± 2 % і 82 ± 2 %.

Опитування суб’єктивної думки студентів також вия-
вив їх позитивне ставлення до втілення нових технологій 
в процес викладання. 

Висновок. Отримані позитивні результати застосу-
вання мультимедійних технологій у викладанні хірургії 
англомовним студентам дозволяють стверджувати, що цей 
шлях є спроможним і ефективним, а тому потребує по-
дальшого розвинення.
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НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА РОБОТА СТУДЕНТА ЯК СТИМУЛ ПРОДОВЖЕННЯ НАВЧАННЯ  
В АСПІРАНТУРІ

Лупальцов В.І., Ягнюк А.І., Дехтярук І.А., Котовщиков М.С., Кітченко С.С.
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Вступ. Сучасна вища медична освіта в Україні знахо-
диться у процесі реформування який пов'язаний, насампе-
ред, з перехідом до європейських стандартів підготовки як 
практикуючих лікарів, так і науковців [2, 3, 4]. Згідно Зако-
ну про вищу освіту України підготовка у медичному універ-
ситеті здійснюється крім освітнього (магістерського) рівня, 
на освітньо-науковому (доктор філософії) й науковому 
(доктор наук) рівнях [1]. Тому важливим фактором у підго-
товці та оновленні науково-педагогічного складу ВУЗу стає 
особистісно-орієнтоване навчання, що спрямоване на фор-
мування у студентської молоді необхідних компетенцій до 
наукової діяльності та бажання вступу до аспірантури. 
Основним компонентом цього підходу є посилення мотива-
ції студентів до науково-педагогічної діяльності.

Основана частина. На кафедрі хірургії №3 ХНМУ 
співпраця викладача та студента при виконанні НДР розгля-
дається не тільки як допомога співробітникам кафедри, але і 
як важливий елемент підготовки студента – майбутнього фа-
хівця у сфері медицини. Реалізація прагнення студентів до 
науково-дослідної роботи здійснюється шляхом їх участі у 
роботі кафедрального наукового гуртка, участі в конференці-
ях, олімпіадах, конкурсах. Крім того студенти залучаються 
до виконання клінічних та експериментальних досліджень 
здобувачів кафедри. При проведенні наукових досліджень та 
підготовці студентських публікацій особлива увага приділя-
ється необхідності дотримання вимог академічної доброчес-
ності, поважного відношення щодо інтелектуальної власнос-
ті та необхідності запобігання плагіату, додержанню біоетич-
них норм, відповідальному ставленню до своїх обов’язків. 

За результатами роботи виявляються найбільш обдаро-
вані та схильні до науково-педагогічної діяльності студен-
ти. Вони потребують особливої уваги під час навчання, ін-
дивідуалізації підходу до розвитку їх творчих здібностей та 
ефективної профорієнтації. Крім того наукова дослідниць-
ка робота дозволяє студенту систематизувати набути теоре-
тичні знання і практичні навички, сформувати особисте 

ставлення до науки та педагогічної діяльності, а участь у 
наукових форумах та отримані за їх результатами заохочен-
ня та нагороди надають впевненості в ефективності та зна-
чущості свого навчання. Це дозволяє створити умови кон-
куренції студентів в науково-дослідній роботі, домогтися 
посилення їх мотивації до науково-педагогічної діяльності, 
стимулювати бажання розпочати кар’єру викладача медич-
ного університету, вступити до аспірантури.

Висновки. Таким чином підготовка фахівців третього 
освітньо-наукового рівня (докторів філософії) повинна по-
чинатися вже на до дипломному етапі з формування у сту-
дентів потрібності у знаннях, набуття ними науково-до-
слідницьких умінь, що дозволить сформувати початкові 
елементи професіональної компетентності майбутніх на-
уково-педагогічних кадрів медичного ВУЗу. 
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4. Ященко Е.М. Якість вищої освіти в контексті єв-
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ВИКОРИСТАННЯ НАВЧАЛЬНО-ПРАКТИЧНОГО ТРЕНІНГУ НА ЗАНЯТТЯХ ІЗ НЕВРОЛОГІЇ В 
КРЕМЕНЕЦЬКОМУ МЕДИЧНОМУ УЧИЛИЩІ ІМЕНІ АРСЕНА РІЧИНСЬКОГО

Мазур П.Є., Стаднюк Л.Л.
Кременецьке медичне училище імені Арсена Річинського

Вступ. Нові вимоги, які висуваються державою до 
підготовки спеціалістів у різних галузях, зумовлюють по-
шук таких технологій навчання, які б відповідали світо-
вому стандарту освіти, забезпечували б підготовку май-
бутніх поколінь на високому професійному рівні.

Однією із сучасних технологій, яку ми використовує-
мо при проведенні практичних занять є тренінги, які по-
вністю охоплюють весь потенціал людини: рівень та обсяг 
її компетентності, самостійність, здатність до прийняття 
рішень, до взаємодії тощо.

Основна частина. Тренінгову інтерактивну методику 
навчання часто застосовуємо при проведенні практичних 
занять по неврології, зокрема теми: «Інфекційні хвороби 

нервової системи» (заняття триває 2 год). Дана тема 
об’єднує значну кількість інфекційних захворювань, яки-
ми може уражатися ЦНС – це одна проблема, а інша – на-
явність спільних і подібних синдромів цих захворювань із 
клінічними проявами інших хворіб нашого організму. Ця 
особливість може привести до помилок медпрацівника 
первинної ланки, тому необхідно звернути увагу студентів 
на особливості проявів даних захворювань і необхідність 
надання правильної і своєчасної допомоги пацієнтам. На 
мою думку найкраще можна досягти поставлених перед 
нами цілей завдяки тренінговій технології навчання.

Практичне заняття проводимо відповідно до складе-
ного методичного сценарію, в якому вказуємо дії виклада-
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ча, студентів і методичні забезпечення відповідно до кож-
ного етапу роботи. Тренінг проводимо відповідно до пра-
вил: групу студентів розподіляємо на ланки і роздаєм по 
одному завданні відразу усім бригадам, ознайомлюємо із 
правилами поведінки під час заняття.

Вимоги до студентів:
• працювати відповідно до правил,
• всім уважно читати завдання,
• неголосно, почергово перемовлятися в ланці, відпра-

цьовувати практичні навички,
• відповідати чітко, голосно, виразно,
• з метою подальшого аналізу уважно слухати і спо-

стерігати за роботою інших студентів, фіксувати якісні 
відповіді і недоліки,

• розв᾽язувати завдання слід всім разом, прислухаю-
чись один до одного, 

• відповідати по черзі. 
Наприклад: перший студент демонструє вміння ви-

значати попередній діагноз, обґрунтувати своє припущен-
ня, другий – надає невідкладну допомогу, а третій – надає 
рекомендації пацієнтові до отримання результатів обсте-
ження.

Наступні завдання пропонуємо виконувати таким же 
чином, але змінюючи номер завдання.

Внаслідок проведення такого тренінгу кожний сту-
дент ланки двічі буде виконувати практичні навички і при 
цьому спостерігати за демонстрацією вмінь своїх товари-
шів. Це сприяє постійні активізації та увазі студентів, 
запам’ятовуванню використання клінічних професійних 
завдань. Після закінчення основної роботи студенти обмі-
нюються думками, враженнями щодо своїх дій та дій ін-
ших, виставляють відповідні бали. Викладач оцінює робо-
ту кожної ланки і окремих студентів і виставляє оцінки .

Висновок. Тренінг – це форма інтерактивного навчан-
ня, що дозволяє учасникам за короткий час не лише здобути 
знання, засвоїти нові навички, вдосконалити і закріпити 
вже набуті, а й закласти основи нових підходів до роботи.

Література
1. Даниленко Л.І. «Педагогічні інноваційні технології: 

сутність і структура»// Нові технології навчання. Наук. – 
метод. Зб./Кол. авт. – КНМЦВО, 2005- вип. 40 с. 270-276.

2. promedical.com.ua/hvorobi/bolovij-sindrom-nadannja-
nevidkladnoi-dopomogi/ © PROMEDICAL

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ПРИ ВИВЧЕННІ 
ПЕДІАТРІЇ СТУДЕНТАМИ 4 КУРСУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 

Мазур В.І., Тарасевич Т.В.
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. 
Метою даної публікації є аналіз навчально-методичного 
забезпечення роботи студентів при вивченні педіатрії на 
кафедрі факультетської педіатрії. Важливим засобом за-
безпечення послідовності у засвоєнні знань та практичних 
навичок є проведення систематичного поточного, підсум-
кового контролю, контролю виконання самостійної робо-
ти[3]. Доля самостійної роботи при вивченні дисципліни 
«Педіатрія» значно зросла. З метою покращення засвоєн-
ня тем самостійної роботи та контролю за якістю її вико-
нання cамостійна робота викладена on-line. Контроль цієї 
роботи – завдання та тести; це дозволяє проводити трену-
вання у режимі навчання та контролю з використанням 
комп’ютерних технологій. Розроблені тести різного рівня 
складності дають можливість викладачу стандартизовано 
та об′єктивно оцінити підготовку студентів. Такий метод 
контролю знань стимулює студентів до постійної теоре-
тичної та практичної підготовки, сприяє кращому засвоєн-
ню матеріала. Теми, відведені для самостійної роботи, 
обов′язково включаються в тестові завдання модульного 
контролю та комплексного екзамену. Нові тенденції ре-
формування вищих навчальних закладів обумовлюють 
необхідність впровадження в навчальний процес нових 
форм і методів навчання, що сприяють його інтенсифіка-
ції, стимулюють розумову діяльність студентів і форму-
ють у майбутніх спеціалістів навички самостійної творчої 
роботи[1,2,3]. Використання нових технічних засобів у 
процесі навчання не повинно замінювати викладача як 

особистість[2,3]. Навчання організується так, щоб кожен 
студент при виконанні програми міг проявити свої індиві-
дуальні здібності. Особлива увага приділяється навчально 
– методичному забезпеченню лекційних і практичних за-
нять з використанням сучасних комп′ютерних технологій. 
Для теоретичної самопідготовки студентів на кафедрі ви-
користовуються електронні методичні розробки з усіх 
тем. Проте акцент робиться на засвоєнні студентами прак-
тичних навичок. Використання сучасних технологій в на-
вчально-методичному забезпеченні практичних занять до-
повнює заняття, активізує пізнавальну діяльність майбут-
ніх лікарів. 

Висновки. 1.Важливим засобом забезпечення послі-
довності у засвоєнні знань є використання сучасних 
комп′ютерних технологій, створення on-line тем і методів 
контролю засвоєння матеріалів.

2.Потрібне постійне вдосконалення технічного забез-
печення навчального процесу,форм і методів викладання 
дисципліни.
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ІСТОРІЯ, ДОСВІД, ПЕРСПЕКТИВИ

Макаренко В.Д.
Харківська медична академія післядипломної освіти 

Вступ. Кафедрі дитячих інфекційних хвороб ХМАПО 
виповнилося 25! Древні вважали, що існує лише один юві-
лей – 50 років, отже нам півювілея. Це водночас дуже 
мало і багато.

Основна частина. Історія становлення кафедри 
невід’ємна від особистості Макаренко К.К. – засновника і 
першого завідувача (1993 – 2000 рр.). Костянтин Костян-
тинович був надзвичайно талановитим в різних сферах 
(педагогіці, мистецтві лікування, таланті спілкування від 
простих людей до можновладців). Непросте особисте 
життя: рано залишився без матері, роки дитинства опалені 
війною, Одеське коріння зробило Костянтина Костянти-
новича цілісним і неперевершеним. Майже 10 років Мака-
ренко К. К. немає з нами в земному житті, але він продо-
вжує жити в серцях вдячних учнів, пацієнтів, колег по 
клініках м. Харкова, академії, університету. 

Дитячі інфекції, як самостійний курс, в Українському 
інституті удосконалення лікарів почали викладати з 1965 
року спочатку на кафедрі педіатрії № 1, а потім на кафедрі 
інфекційних хвороб. Майже 30 років цей курс незмінно 
читав к. мед. наук, доцент Макаренко К. К. В лютому 1993 
року була заснована кафедра дитячих інфекційних хвороб 
в Харківському інституті удосконалення лікарів, а з 1999 
року – ХМАПО під керівництвом Макаренко К. К. Від-
криттю кафедри передувала робота з підготовки кадрів – 
були захищені 3 к. мед. наук. Один з них Л.А. Ходак зараз 
д. мед. наук, професор завідує кафедрою з 2000 року до 
цього часу. 

Макаренко К.К. запропонував науковий напрямок ді-
яльності кафедри "Проблема герпесвірусних інфекцій у 
дітей", який зберігає свою актуальність і зараз. За 7 років 
його керівництва кафедрою з 1993 по 2000 були захищені 
4 кандидатських та 1 докторська дисертації по даній тема-
тиці.

Щороку на кафедрі проходять підвищення кваліфіка-
ції більше 300 лікарів різних спеціальностей (дитячі ін-
фекціоністи, інфекціоністи, педіатри, сімейні лікарі, дитя-
чі неврологи, неонатологи, акушери-гінекологи). Великим 

попитом користується цикл тематичного удосконалення 
"TORCH- інфекції у дітей".

Значна увага приділяється оптимізації учбового про-
цесу. Виклад теоретичного матеріалу здійснюється ви-
ключно через проблемні лекції, а на практичних заняттях 
перевага віддається клінічним дискусіям і засвоєнню слу-
хачами практичних навичок біля ліжка хворих. 

Співробітники кафедри тісно співпрацюють з клініч-
ною базою, яка знаходиться в КЗОЗ "Харківська обласна 
дитяча інфекційна клінічна лікарня", підвищують рівень 
діагностично-лікувальної допомоги дітям з інфекційною 
патологією, впроваджуючи свої наукові розробки в прак-
тику. Надається консультативна допомога дітям в різних 
лікувальних закладах м. Харкова.

Проводиться значна видавницька робота: за роки ді-
яльності кафедри опубліковані монографії, методичні ре-
комендації, багато навчально-методичних посібників для 
самостійної роботи. За участю професорів кафедри в 2016 
році вийшов до друку національний підручник "Інфекцій-
ні хвороби у дітей".

 В березні 2018 року до ювілею кафедри була проведе-
на науково-практична конференція з актуальних питань 
інфекційної патології у дітей і побачило світ документаль-
но-художнє видання про історію життя Макаренко К.К. з 
бібліографічним покажчиком. Є перші відгуки про цю 
книгу. Так, Т.О. Торяник написала: "Це епічна оповідь, 
згадка про особисте життя великої людини, талановитого 
фахівця-педіатра, що залишив по собі велике надбання. 
Важливо, що в Україні є люди, які пам’ятають про своє 
минуле, шанобливо ставляться до вчителів, минулої істо-
рії. Як вчитель з багаторічним стажем, наставник та педа-
гог, цілком задоволена розумінням того, що наша справа 
не залишається непоміченою і триває добрим вдячним 
продовженням в думках, серцях та розумінні наших 
учнів".

Висновок. Історія кафедри, її творчі, методичні, педа-
гогічні надбання створюють перспективи для подальшої 
успішної роботи, нових досягнень і розвитку.

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ НА КАФЕДРІ ДИТЯЧОЇ ХІРУРГІЇ

Макарова М.О., Лятуринська О.В.
Запорізький державний медичний університет

Вступ. Болонський процес є потужним стимулом 
впровадження в освіту інновацій, розвитку інформацій-
них технологій і вимагає істотного підвищення якості й 
ефективності використання комп'ютерного устаткування, 
створення й впровадження нових програмних комплексів, 
бази сучасних наукових даних, ефективного використання 
телекомунікаційних мереж. Розвиток інформаційних тех-
нологій у вищій медичній освіті сприяє удосконаленню 
навчального процесу, створенню інформаційного просто-
ру й організації дистанційного навчання [1, 2]. 

Згідно із Законом України «Про вищу освіту» вища 
освіта є сукупністю систематизованих знань, умінь та 
практичних навичок, способів мислення, професійних, 
світоглядних і громадських якостей [3]. В контексті інте-

грації до європейського освітнього простору виникла не-
обхідність в розробці нових форм та методів навчання з 
використанням прогресивних технологій. Метою підви-
щення якості вищої освіти фахівців є забезпечення конку-
ренто-спроможності випускників медичних вузів, як на 
внутрішньодержавному ринку праці, так і в будь-якій кра-
їні світу, підняття авторитету та престижу Української ви-
щої медичної освіти [4, 5].

Основна частина. Кафедра дитячої хірургії на шляху 
навчання студентів за кредитно-модульною системою за-
ймає активну позицію щодо впровадження в навчальний 
процес інноваційних технологій. Під час навчання студен-
ти V та VІ курсів першого та другого медичних факульте-
тів отримують знання щодо питань дитячої хірургії, дифе-
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ренційної діагностики і застосування нових методів ліку-
вання, засвоюють практичні навички та уміння з акцентом 
на вікові анатомо-фізіологічні особливості дитячого орга-
нізму.

Інноваційні освітні технології виробляють у студента 
вміння орієнтуватися в нестандартних умовах, аналізувати 
проблеми, самостійно розробляти план обстеження й ліку-
вання. На кафедрі в навчальному процесі на практичних за-
няттях використовуємо ділові ігри, ситуаційні завдання, 
майстер-класи, тестування, мультимедійні лекції та елек-
тронні навчальні посібники. При вивченні дисципліни «Ди-
тяча хірургія» для кращого засвоєння студентами матеріалу 
широко використовуються наочні матеріали з клінічними 
випадками власних спостережень, які створені співробітни-
ками кафедри, кожне практичне заняття забезпечене фото-
матеріалами, відеофільмами з операційних клініки, з обго-
воренням методики проведення оперативних утручань. На 
кафедрі підготовлені умови для on-line трансляції з опера-
ційних, що дозволяє спостерігати за ходом операції всім 
студентам, а на кафедрі одночасно можуть знаходитися 6-7 
груп. Під час операції існує зворотній зв’язок між виклада-
чем і операційною бригадою, що дозволяє почути коментар 
із операційної, задати питання. Також проводиться запис 
операції, що дає можливість розібрати хід операції більш 
детально і в будь який час.

При складанні ситуаційних завдань ми також вико-
ристовуємо реальні клінічні ситуації, тому що це дозволяє 
студентові не стільки пасивно оволодівати матеріалом, а й 
застосувати теоретичні знання в ситуаціях максимально 
наближених до реального пацієнта. Співробітниками ка-
федри створена база ситуаційних задач з використанням 
відеороликів та фотографій.

Особлива увага приділяється удосконаленню само-
стійної роботи студентів, методам контролю знань із ви-
користанням комп'ютерних технологій. Співробітниками 
кафедри, на базі комп’ютерної програми edX, створено 
on-line курс для самостійної підготовки студентів п’ятого 
та шостого курсів медичних факультетів. Студенти мають 
можливості у зручний для них час підготуватись до прак-
тичних занять, провести самоконтроль отриманих знань 
та інструкції для засвоєння практичних навичок. Курси 
добре ілюстровані схемами, рисунками та відеофільмами, 
що дозволяє студенту самостійно засвоїти теоретичні зна-
ння і практичні навички та визначити свій рівень отрима-
них знань.

Лекційний курс з «Дитячої хірургії» повністю забез-
печений мультимедійними презентаціями, які ілюстровані 
результатами власних робіт та спостережень, навчальни-
ми відеофільмами. Мультимедійні засоби носять ефект 
наочності, допомагають студентові якісніше і в повному 
обсязі засвоїти матеріал, дозволяють забезпечити доступ 
до додаткової інформації з дисципліни, сприяючи творчо-
му засвоєнню змісту лекції. Усе це допомагає формуван-
ню професійного потенціалу майбутніх лікарів. 

Контроль отриманих знань та умінь проводиться на 
кожному занятті за допомогою тестування. Робота з тесто-
вими завданнями виробляє у студентів навички логічного 
вирішення завдань з застосуванням теоретичних знань та 
практичних навичок, отриманих на кафедрі. Так, у студен-
тів V VI курсу поточний контроль знань здійснюється на 
кожному практичному занятті шляхом усного опитування 
та тестування у комп’ютерному класі, відпрацювання 
практичних навичок проводиться на муляжах та під час 
огляду хворих. 

На кафедрі студентам створені всі умови для виконан-
ня науково-дослідних робіт, підготовки наукових допові-
дей на конференції студенти ра зом з викладачами розро-
бляють презентації своїх робіт на базі інформаційно-кому-
нікаційних технологій. 

В результаті, за нашими спостереженнями, студенти, 
що навчаються із застосуванням інноваційних засобів на-
вчання, мають більше можливостей отримати високий рі-
вень теоретичних знань та практичних навичок за різними 
показниками, ніж студенти, що навчаються тільки за тра-
диційною схемою.

Висновки. Завдання педагогічного колективу кафе-
дри полягає у створенні всіх умов для сучасних ефектив-
них технологій навчання, що дозволяє вдосконалювати 
навчальний процес, забезпечувати ефективність безпосе-
реднього спілкування між викладачем і студентом.

Колектив кафедри проробив надзвичайну велику ро-
боту, щоб виконати нагальні завдання: створити повноцін-
ні спеціалізовані хірургічні бази для надання висококвалі-
фікованої допомоги дітям і навчанню студентів всім розді-
лам дитячої хірургії на належному рівні і продовжує вдо-
сконалювати роботу за всіма напрямками.
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ВИКЛАДАННЯ ПЕДІАТРІЇ АНГЛОМОВНИМ СТУДЕНТАМ 

Макєєва Н.І.,. Ярова К.К, Алєксєєва Н.П., Головачова В.О., Піддубна І.М.
Харківський національний медичний університет

Вступ. Викладання медицини іноземним студентам в 
Харківському національному медичному університеті 
(ХНМУ) є не тільки важливим чинником підвищення між-

народного рейтингу вищого навчального закладу, стиму-
лом для вдосконалення фахової кваліфікації викладачів та 
їх педагогічної майстерності, пошуку нових форм і мето-
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дів викладання дисциплін, а й надає перспективи щодо 
широкої та глибокої інтеграції наукових співробітників 
університету до міжнародної наукової спільноти [1]. 

Основна частина. На кафедрі педіатрії №2 ХНМУ 
викладання дисципліни «Педіатрія» на 4-му та 5-му кур-
сах англомовним студентам проводиться з 1999 року та 
протягом останніх років здійснюється за Європейською 
кредитною трансферно-накопичувальною системою 
(ECTS) організації освітнього процесу [2]. Всі види робо-
ти студента забезпечені необхідними навчально-методич-
ними матеріалами, у 2003 році викладачами кафедри ви-
дано перший в Україні підручник із педіатрії англійською 
мовою, перевиданий в 2009 році з грифом МОЗ [3]. На-
гальним є питання більш широкого використовування на-
дійних інтернет-ресурсів, видання нових навчальних по-
сібників та методичних вказівок для підготовки студентів.

Майже 20-річний досвід викладання англомовним 
студентам на нашій кафедрі свідчить, що якість засвоєння 
лекційного матеріалу залежить не тільки від майстерності 
лектора, але й належної взаємодії «лектор-слухач», яка 
можлива лише при зменшенні кількості студентів на по-
тоці до 90. Особливостями та проблемами проведення 
практичних занять зі студентами, які навчаються англій-
ською мовою, є різний рівень володіння англійської мови 
студентами, наявність мовного бар’єру під час спілкуван-
ня з пацієнтами, відмінність менталітету у вихідців із різ-
них країн. Тому викладач повинен бути не тільки високок-
валіфікованим фахівцем із достатнім рівнем володіння 
англійською мовою, а й викладачем-педагогом, виклада-
чем-психологом. Для підвищення мотивації в вивченні 
педіатрії і рівня засвоєння матеріалу на кафедрі застосо-
вуються різні методи викладання та контролю знань. За-

стосування інтерактивних технологій підвищує зацікавле-
ність студента у навчанні, формує здатність аналізувати 
отримані дані та застосовувати знання на практиці, клініч-
но мислити. Але наявність великої кількості студентів у 
групі знижує якість проведення практичного заняття, 
можливість індивідуальної роботи зі студентами, оцінки 
рівня знань. Тому впровадження комп’ютерних навчаль-
них та контролюючих технологій є нагально необхідним.

Висновки. Для підвищення якості підготовки англо-
мовних іноземних студентів необхідні високий рівень 
професійної підготовки, педагогічної майстерності та во-
лодіння англійською мовою, постійний пошук та впрова-
дження сучасних інноваційних технологій, регулярне 
оновлення методичних матеріалів, створення навчальних 
посібників та підручників з урахуванням міжнародних 
стандартів надання медичної допомоги дітям. Зменшення 
кількості студентів в групах та лекційних потоках, вдоско-
налення матеріально-технічної бази (комп’ютеризація, 
розвиток фантомних класів та ін..) дозволить поліпшити 
якість навчання, оволодіння практичними навичками.
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВИВЧЕННЯ ХІРУРГІЇ СТУДЕНТАМИ-СТОМАТОЛОГАМИ ВІДПОВІДНО ДО 
НОВОГО НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ

Малик С.В., Челішвілі А.Л., Лисенко Р.Б., Капустянський Д. В., Безручко М.В., Осіпов О.С., Драбовський В.С.
Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія», м.Полтава

Останнім часом визначились протиріччя між збіль-
шенням завантаженості викладачів, значним обсягом ви-
трат навчального часу на оцінювання, якістю самостійної 
роботи студентів і недостатнім фінансуванням вищої ме-
дичної школи та, як наслідок, проблемами у матеріально-
технічному оснащенні вищих навчальних закладів. Інно-
вації в системі медичної освіти тісно пов'язані із впрова-
дженням сучасних галузевих стандартів вищої медичної 
та фармацевтичної освіти, запровадженням системи лі-
цензування та сертифікації фахівців. Все це спонукає до 
перегляду змісту медичної освіти та розробки нових нау-
ково-педагогічних підходів та інновацій у підготовці фа-
хівців з напряму "медицина" [2,3].

Державна установа «Центральний методичний кабі-
нет з вищої медичної освіти МОЗ України» доручила фа-
хівцям кафедри хірургії №3 ВДНЗ України «УМСА», яка є 
опорною згідно наказу МОЗ від 23.08.2011, розробити 
проект примірної програми навчальної дисципліни «Хі-
рургія» для спеціальності «Стоматологія» відповідно до 
примірного навчального плану додипломної підготовки 
фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти, за-
твердженого МОЗ 26.07.2016 р [1].

Згідно нового навчального плану дисципліна «Хірур-
гія», яка вивчається на третьому році, включає 3 кредити 

ECTS, всього 90 годин, з них аудиторних 50, в тому числі 
лекцій 20 годин, практичних занять 30 годин, самостійна 
робота 40 годин. Дещо викликає подив велика кількість 
лекцій порівняно з кількістю практичних занять, на нашу 
думку доцільно за рахунок зменшення кількості лекцій до 
10 годин збільшити кількість практичних занять до 40 го-
дин, для хірургії це важливо.

На 4-му році навчання хірургія вивчається шляхом 
опанування навчальної дисципліни «Хірургія, у тому чис-
лі онкологія та нейрохірургія». Всього це становить 5 кре-
дитів ECTS, 150 годин, з них 90 аудиторних, в тому числі 
лекцій 30 годин, практичних занять 60 годин, самостійна 
робота 60 годин. При цьому 1 кредит (30 годин, з них 20 
аудиторних) передається на вивчення онкології та 1 кре-
дит в такому ж самому обсязі передається на вивчення не-
йрохірургії. На нашу думку, об'єднання трьох дисциплін в 
одну, чого раніше не було, є недоцільним, та створює до-
даткові незручності, так як вивчення їх відбувається на 
різних кафедрах.

Викликає занепокоєння повна ліквідація та видалення 
з навчального плану підготовки магістрів дисципліни «За-
гальна хірургія», яка раніше вивчалася на другому році на-
вчання, є необхідною та потрібною для будь-якого фахівця 
з будь-якої медичної спеціальності, в тому числі і для сто-
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матолога, тим більше за умов нинішньої військово-полі-
тичної ситуації. З метою часткового заповнення цього не-
доліку нами на третьому році навчання в програму введе-
но декілька важливих тем з загальної хірургії.

Наскрізна примірна програма навчальної дисципліни 
«Хірургія», «Хірургія, в тому числі онкологія і нейрохі-
рургія», яка розроблена опорною та погоджена на міжка-
федральній нараді однопрофільних кафедр, згідно виділе-
ної кількості годин структурована на ряд модулів. Модуль 
1 включає в себе змістовий модуль 1 з питаннями загаль-
ної хірургії , та змістовий модуль 2, що передбачає вивчен-
ня захворювань цитоподібної та грудної залози, стравохо-
ду, середостіння, судин, загальної герніології та захворю-
вань жовчного міхура. Модуль 2 під назвою «Хірургічні 
захворювання черевної порожнини. Хірургія надзвичай-
них ситуацій» включає змістовий модуль 1 (захворювання 
підшлункової залози, шлунка, дванадцятипалої кишки та 
кишечника), змістовий модуль 2 (хірургія ушкоджень та 
надзвичайних ситуацій), а також змістовий модуль 3, який 
передбачає курацію хворих, написання та захист історії 
хвороби. Модуль 3 передбачає вивчення онкології студен-
тами-стоматологами, а модуль 4- вивчення нейрохірургії.

При складанні даної програми, де на жаль ,порівняно 
з попередньою, складеною для освітньо-кваліфікаційного 
рівня «спеціаліст», відбулося значне скорочення кількості 
годин (на 4 році навчання з 60 годин практичних занять до 
40 годин) ми намагалися максимально ознайомити студен-
тів-стоматологів з питаннями загальної та невідкладної 

хірургії, хірургії надзвичайних ситуацій та сформувати у 
них здатність до клінічного мислення передусім в інтере-
сах хворого, пам'ятаючи велику відповідальність лікаря 
будь-якої спеціальності за життя людини.

Отже, основною метою під час вивчення даної навчаль-
ної дисципліни повинно стати знання принципів організації 
хірургічної допомоги, володіння морально-деонтологічними 
принципами медичного фахівця, проведення обстеження па-
цієнтів з хірургічними захворюваннями, вміння визначити 
найбільш поширені симптоми та синдроми в хірургії, визна-
чення тактики подальшого ведення даних хворих, а також 
уміння надавати екстрену медичну допомогу при невідклад-
них станах у хірургії, загрозливих для життя. Саме для цих 
цілей і повинна служити дана розроблена програма.
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Мета. Оптимізація навчально-виховного процесу з 
іноземними студентами в ХНМУ.

Основна частина. Формування світогляду, а також 
забезпечення всебічного розвитку особистості майбутньо-
го лікаря є одними з першочергових завдань навчання сту-
дентів в медичних вищих навчальних закладах (ВНЗ).

Успішна реалізація всіх складових частин в організа-
ції та забезпеченні навчально-виховного процесу з інозем-
ними студентами, а саме, створення інтегративної мето-
дичної системи навчання мови, включаючи лінгво-культу-
рологічний, психолінгвістичний і комунікативно-діяльніс-
ний компоненти, дозволяє удосконалювати підготовку 
кваліфікованих фахівців для охорони здоров'я в різних 
країнах світу.

Висновок. Навчально-виховна робота з іноземними 
студентами є одним з найважливіших і найскладніших на-
прямків організації підготовки у медичних вузах, яка по-
винна сприяти формуванню у студентів культури міжосо-

бистісних відносин, толерантності, навичок самоосвіти і 
різнобічного розвитку їх творчих здібностей; створенню 
умов для фізичного, інтелектуального, морального і духо-
вного розвитку особистості іноземних студентів та поліп-
шенню їх соціальної активності.

Ключові слова: навчально-виховний процес; інозем-
ні студенти

Objective of the paper is to improve the educational 
process with foreign students in KhNMU

Body. Formations of the outlook, as well as ensuring the 
comprehensive development of the personality of the future 
doctor, are among the top priorities for the training of students 
in medical higher education institutions (HEI).

Successful implementation of all components in the 
organization and provision of educational process with foreign 
students, namely, the creation of an integrative methodical 
system of language training, including lingua-cultural, 
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psycholinguistic and communicative components, allows 
improving the training of qualified specialists for health care 
in different countries of the world.

Conclusion. Educational work with foreign students is 
one of the most important and complex areas of organization 
of training in medical universities, which should promote the 
formation of interpersonal relations, tolerance, self-education 
skills and the comprehensive development of their creative 
abilities; creation of conditions for physical, intellectual, mor-
al and spiritual development of the personality of foreign stu-
dents and improvement of their social activity

Key words: educational process; foreign students

Вступ. Харківський національний медичний універ-
ситет (ХНМУ) – найстаріша вища медична школа Украї-
ни. У 2015 році університет відзначив своє 210-річчя, його 
історія починається з 1805 року, коли був заснований Хар-
ківський імператорський університет. За цей час ХНМУ 
підготував понад 7 тисяч лікарів зі 120 країн світу [6].

Навчання іноземних студентів у ХНМУ було розпо-
чато в 1955 році, а в групах з викладанням англійською 
мовою – з 1996 року. Для підготовки англомовних викла-
дачів на кафедрі іноземних мов були створені спеціальні 
курси, після закінчення яких і складання іспитів викладач 
отримує сертифікат і дозвіл на викладання своєї дисциплі-
ни англійською мовою. З 1 вересня 2010 року, в зв'язку з 
ростом кількості іноземних студентів у ХНМУ, було вирі-
шено розділити факультет з підготовки іноземних студен-
тів на 2 окремі факультети: з російськомовної формою на-
вчання (5-й факультет) і англомовної формою навчання 
(6-й факультет). 

Основна частина. Аналіз динаміки руху контингенту 
іноземних студентів у ХНМУ за останні 3 роки показав, 
що кількість студентів з російськомовної формою навчан-
ня зменшується, а кількість англомовних навпаки швидко 
зростає. Так в 2016-2017 навчальному році на 5-му фа-
культеті з підготовки іноземних студентів було набрано 2 
потоки студентів (медичний та стоматологічний, кожен з 
яких приблизно 120 студентів). На 6-й факультет з підго-
товки іноземних студентів було набрано 4 потоки студен-
тів – 3 медичних (по 150 студентів кожен) і 1 стоматологіч-
ний (100 студентів).

Для оптимізації навчально-виховного процесу з іно-
земними студентами у ХНМУ 01 вересня 2017 року було 
створено новий структурний підрозділ «Навчально-науко-
вий інститут з підготовки іноземних громадян (ННІ ПІГ)», 
який об'єднує підрозділи та відділи університету, що відпо-
відають за діяльність і розвиток навчально-виховного, нау-
кового і методичного напрямків роботи серед іноземних 
студентів. ННІ ПІГ ХНМУ підпорядковується ректору та 
першому проректору з науково-педагогічної роботи. З ме-
тою покращення управління контингентом англомовних 
студентів, проведення інноваційної освітньої діяльності, 
наукових досліджень і розвитку інфраструктури різних під-
розділів з 01.09.2017 р також був утворений 7-й факультет з 
підготовки іноземних студентів шляхом реорганізації 6-го 
факультету з підготовки іноземних студентів. Таким чином, 
в ННІ ПІГ увійшли наступні структурні підрозділи:

1. відділ з набору іноземних громадян і паспортно-ві-
зової роботи;

2. підготовче відділення для іноземних громадян;
3. деканат 5-го факультету з підготовки іноземних сту-

дентів (російськомовних);

4. деканат 6-го факультету з підготовки іноземних сту-
дентів (англомовних);

5. деканат 7-го факультету з підготовки іноземних сту-
дентів (англомовних).

У 2017 році у структуру кожного з деканатів були вве-
дені нові штатні посади – провідного фахівця, що займа-
ється підготовкою дипломів для студентів випускних кур-
сів, і фахівця з нострифікації, що займається перевіркою 
документів про початкову освіту іноземних громадян, які 
приїжджають на навчання в Україну. Це дозволило істотно 
оптимізувати навчальну роботу з іноземними студентами 
у ХНМУ.

Але при організації процесу виховної роботи з англо-
мовними студентами залишалися деякі труднощі, обумов-
лені перш за все труднощами в комунікації з великою кіль-
кістю студентів. Тому деканатами 6-го і 7-го факультетів з 
підготовки іноземних студентів ХНМУ в поточному році 
був налагоджений цілодобовий зв'язок з англомовними 
студентами завдяки соціальній мережі Facebook. Створена 
закрита група «KNMU, English medium students», адміні-
страторами якої є декани 6-го і 7-го факультетів, модерато-
рами – їх заступники і диспетчери, а учасниками – всі ан-
гломовні студенти ХНМУ та інші співробітники декана-
тів. Тому у нас існує можливість миттєвого оповіщення 
англомовних студентів кожного курсу щодо будь-якого 
термінового оголошення (зміна розкладу, виробничі збо-
ри, підготовка і складання іспитів, проведення культурно-
масових заходів і т.п.), а конфіденційна інформація від-
правляється на електронну сторінку окремого студента. 
Така система є дуже ефективною, так як налагоджений 
постійний двосторонній зв'язок «деканат – студенти».

Керівник програми комп'ютеризації виховної роботи з 
іноземними студентами в ХНМУ (очолює директор ННІ 
ПІГ) на щотижневих нарадах дає завдання деканам фа-
культетів з підготовки іноземних студентів і паралельно з 
цим надає відповідну інформацію про виховні заходи, які 
планується провести, відповідальному за сайт ХНМУ 
співробітнику. Декани в свою чергу проводять наради в 
деканатах зі своїми заступниками, диспетчерами, старо-
стами курсів і лідерами іноземних студентських земляцтв. 
Оголошення про той чи інший захід після цієї наради по-
винні здійснюватися на відповідній сторінці Facebook, на 
яку підписано весь контингент факультету. За кількістю 
переглядів і залишених записів можна відстежити кіль-
кість обізнаної аудиторії.

Запропонована нами модель може бути впроваджена у 
будь-якому медичному вузі для підвищення ефективності 
виховної роботи з іноземними студентами.

Висновок. Навчально-виховна робота з іноземними 
студентами є одним з найважливіших і найскладніших на-
прямків організації підготовки у медичних вузах. Декана-
ти з підготовки іноземних студентів повинні сприяти фор-
муванню у студентів культури міжособистісних відносин, 
толерантності, навичок самоосвіти і різнобічного розви-
тку їх творчих здібностей; створенню умов для фізичного, 
інтелектуального, морального і духовного розвитку осо-
бистості іноземних студентів; поліпшенню соціальної ак-
тивності студентів-іноземців, самостійності і відповідаль-
ності в житті колективу і соціуму; прищеплюванню і роз-
витку загальної культури шляхом їх залучення до україн-
ської національної культури, звичаїв і традицій.

Враховуючи, що за останні роки у ХНМУ значно збіль-
шилася кількість іноземних студентів, при цьому більший 
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відсоток їх – це англомовні студенти, ми вважаємо за доціль-
не ввести підготовку до здачі міжнародного іспиту 
«Cambridge English Language Assessment – Level B2» як скла-
дової частини підготовки та атестації викладачів ХНМУ, що 
займаються науково-дослідною роботою. Вільне знання ан-
глійської мови дозволить, з одного боку, покращити навчаль-
но-педагогічний процес на англомовних факультетах ХНМУ 
з підготовки іноземних студентів, з іншого – створити умови 
для збільшення мобільності викладачів (отримання міжна-
родних грантів, участь в наукових форумах і стажування за 
кордоном тощо). Все це створить умови для подальшої між-
народної інтеграції українських медичних працівників в 
ОЕCP і / або Європейський союз в майбутньому.
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МАЙБУТНЄ УКРАЇНИ В РУКАХ ПОКОЛІННЯ ОСОБИСТОСТЕЙ

Мартинюк Л. П., Паламар Т. О., Грималюк Н. В., Боднар Л. П., Насалик Б. Г., Бойко Т. В., Цибульська Л. С., 
Ружицька О. О., Якубишина І. Г., Вонс Л. З.

ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»

Вступ. Досить побіжного ознайомлення з нелегкими 
проблемами нашого політичного, економічного, соціаль-
ного життя , щоб усвідомити , яка титанічна праця чекає 
на український народ у справі виховання гідних доби не-
залежності, патріотично свідомих громадян, покоління 
всебічнорозвинених, суспільно активних, морально чес-
них особистостей. Йдеться про становлення і плекання 
якісно нової людської гідності українця, якого поважав би 
світ і без якого квітуча Україна – примарна мрія.

Основна частина. Реальний стан справ у країні наводить 
на твердий висновок: якщо ми самі не подбаємо про вихован-
ня такої молоді, то цілком може статися, що вона ніколи не 
прийде і ніщо не змінить на краще. Без національної ідеї, без 
ідеалу, без активної життєвої позиції немає основної цінності 
нації – людської особистості. Держава, що поважає себе, зму-
шена створювати необхідні умови для розвитку позитивних 
сил людини. Бо лише особистість піднімається до розуміння 
своєї ролі і здатна активно діяти в його інтересах. Зрозуміло, 
що Україні необхідно покласти концепцію виховання сучасної 
особистості в фундамент національної ідеї. Саме національна 
ідея покликання здійснити перехід від спотвореної дійсності 
до громадянського суспільства і держави на чолі з гідними 

особистостями. Настанова на розвиток українських особис-
тостей стає прологом національної ідеї, бо українство усвідом-
лює, що лише національно свідома особистість здатна забез-
печити його поступ у сучасних умовах.

Плекання особистості починається з сім’ї та школи і 
продовжується в стінах вищих учбових закладів. Тут за-
роджується і вигранюється виховний потенціал. Прище-
плення рис українського патріотизму, національного само-
усвідомлення, почуття гідності, відваги і мужності на-
дасть їм елітарності, такої потрібної сьогодні для проти-
стояння рабській і пристосовницькій психології, яка міцно 
сидить у нашій совковій свідомості.

Висновок. Виховання нової, сучасної людини – висо-
кокваліфікованого лікаря, базується не тільки на запрова-
дженні новітніх методологій навчального процесу, а також 
у вихованні самосвідомості нової людини, її патріотичної 
цілеспрямованості. 

Література
1. Мороз Осип. Час інтелекту: сукупний український 

розум / О. Мороз, Ю. І. Саєнко. – Львів: Видавничий дім 
«Панорама», 2002. – 96 с.
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІН ЛАБОРАТОРНОГО СПРЯМУВАННЯ НА КАФЕДРІ 
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FEATURES OF LABORATORY DISCIPLINES TEACHING AT THE DEPARTMENT OF FUNCTIONAL AND 
LABORATORY DIAGNOSTICS IN THE TERNOPIL STATE MEDICAL UNIVERSITY

Marushchak M. I., Klitsch I. M., Krynytska I. Ya., Potikha N. Ya., Dzyha S. V., Bakalets O. V., Habor H. H., Zayets 
T.A., Garian M. P., Panasyuk Ya. V., Martyniuk I. A. 

І. Ноrbachevsky Ternopil State Medical University 

Мета роботи ‒ проаналізувати особливості викладан-
ня дисциплін лабораторного спрямування для студентів 
медичного факультету на кафедрі функціональної і лабо-
раторної діагностики Тернопільського державного медич-
ного університету.

Основна частина. В нашому університеті вже з 3 
курсу студенти медичного факультету вивчають дисциплі-
ну „Клінічна біохімія”, яка є основою для глибокого розу-
міння патологічних процесів в організмі, що відбуваються 
при внутрішніх неінфекційних та інфекційних хворобах, і 
таким чином сприяє формуванню лікарського мислення. 
Студенти 6 курсу вивчають три окремі дисципліни: „Клі-
нічна лабораторна діагностика у внутрішній медицині”, 
„Клінічна лабораторна діагностика у педіатрії” і „Клініч-
на лабораторна діагностика в акушерстві і гінекології”, що 
дозволяє сформувати вміння і навички самостійно синте-
зувати і застосовувати отримані знання у конкретному клі-
нічному випадку у різних областях медицини.

Висновок. Така структура навчального процесу дозво-
ляє здобути нову якість навчання, що базується на поетап-
них кроках вивчення лабораторної діагностики для підго-
товки конкурентноспроможного та компетентного фахівця, 
в тому числі, з клінічної лабораторної діагностики.

Ключові слова: клінічна лабораторна діагностика; 
діагностичний алгоритм; навчальний процес.

The aim of the work ‒ to analyze the peculiarities of 
studing the disciplines of the laboratory direction for students 
of the medical faculty at the Department of Functional and 
Laboratory Diagnostics in the Ternopil State Medical 
University.

The main body. The students of the medical faculty are stu-
ding the discipline „Clinical Biochemistry” since the 3rd academ-
ic year at our university which is the basis for a deep understand-
ing of the pathological processes in the body that occur in internal 
non-infectious and infectious diseases, and thus contributes to the 
formation of medical mentality. Students of the 6th academic year 
are studing three separate disciplines: „Clinical Laboratory Diag-
nostics in Internal Medicine”, „Clinical Laboratory Diagnostics 
in Pediatrics” and „Clinical Laboratory Diagnostics in Obstetrics 
and Gynecology” which allows to form knowledge and skills to 
independently synthesize and apply the acquired knowledge in a 
specific clinical case in various medical fields.

Conclusion. Such structure of the educational process al-
lows obtaining a new quality of education based on the phased 
steps of the laboratory diagnostics studying for the training of 
a competitive and competent specialist including clinical lab-
oratory diagnostics. 

Key words: clinical laboratory diagnostics; diagnostic al-
gorithm; educational process.

Вступ. Сучасна клінічна лабораторна діагностика ба-
зується на синтезі величезного обсягу інформації з різних 
галузей медицини, тому проблема високоякісної підготов-
ки фахівця з лабораторної діагностики виникає ще на ета-
пі навчання в університеті. Труднощі під час підготовки 
кваліфікованих спеціалістів, на думку багатьох науковців, 
пов’язані з тим, що в медичних університетах клінічна ла-
бораторна діагностика, як окремий цілісний предмет, не 
викладається. Медична біохімія, яку викладають у медич-
них закладах вищої освіти, містить, в основному, теоре-
тичні засади і мало пов'язана з клінічною біохімією. Деякі 
фрагменти лабораторної діагностики вивчаються на кафе-
драх нормальної та патологічної фізіології. Фрагментар-
ність і неузгодженість вивчення окремих частин клінічної 
лабораторної діагностики у рамках вузьких дисциплін те-
рапевтичного, педіатричного, хірургічного і гінекологіч-
ного профілів часто є причиною неповного, а іноді, і по-
милкового розуміння природи патологічних процесів, що 
відбуваються в організмі [1, 2, 3].

Мета роботи ‒ проаналізувати особливості викладан-
ня дисциплін лабораторного спрямування для студентів 
медичного факультету на кафедрі функціональної і лабо-
раторної діагностики Тернопільського державного медич-
ного університету.

Основна частина. Для вирішення цих проблем і з ме-
тою формування висококваліфікованих спеціалістів в на-
шому університеті вже з 3 курсу студенти медичного фа-
культету вивчають предмет „Клінічна біохімія”, який є 
основою для глибокого розуміння патологічних процесів в 
організмі, що відбуваються при внутрішніх неінфекцій-
них та інфекційних хворобах, і таким чином сприяє фор-
муванню лікарського мислення. 

Клінічна біохімія як навчальна дисципліна навчає ви-
значенню та інтерпретації відповідних параметрів біоло-
гічних матеріалів для оцінки функціонального стану фізі-
ологічних систем організму, вивчає на молекулярному 
рівні патогенез та саногенез захворювань, вирішує питан-
ня, пов’язані із ранньою та диференційною їх діагности-
кою, прогнозуванням перебігу і наслідків, підтверджен-
ням ефективності лікування.

Для забезпечення виконання даної мети перед викла-
дачами, які забезпечують навчальний процес з даної дис-
ципліни на кафедрі, ставляться наступні завдання: озна-
йомити студентів із можливостями сучасних лаборатор-
них методів досліджень з урахуванням чутливості, специ-
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фічності, допустимої варіації, навчити принципам методів 
дослідження клітинного і хімічного складу біологічних 
рідин, визначити раціональні їх комбінації для оптимізації 
діагностичного процесу, означити вимоги до якості вико-
нання аналітичного дослідження, оптимальні методи і за-
соби забезпечення цих вимог. Викладач також повинен 
навчити студента принципам якісного забезпечення доа-
налітичного етапу, аналізу можливих причин хибних ре-
зультатів, спотворень лабораторних досліджень, 
пов’язаних, у тому числі, із наслідками фармакотерапії та 
неправильної підготовкою хворого до проведення дослі-
дження.

Програма навчальної дисципліни „Клінічна біохімія” 
орієнтована на два кредити (60 год.), при цьому передба-
чено, що 40 % обсягу навчального часу (24 год.) відведено 
на аудиторні заняття, а 60 % (36 год.) ‒ на самостійну ро-
боту студентів. Такий розподіл цілком узгоджується з ви-
могами нового „Закону про Вищу освіту” щодо забезпе-
чення наявності необхідних ресурсів для організації освіт-
нього процесу, у тому числі самостійної роботи студентів, 
за кожною освітньою програмою [4, 5]. Так, серед осно-
вних принципів організації навчального процесу в сучас-
них умовах розвитку вищої медичної школи є підвищення 
ролі самостійної роботи студентів, що сприяє розвитку їх 
творчої активності, стимулює до пошуку самостійних рі-
шень, і, у кінцевому результаті, забезпечує формування 
конкурентоспроможних лікарів. 

Програма аудиторної підготовки студентів структуро-
вана на дванадцять практичних занять, логічно поділених 
на два розділи: „Загальні питання клінічної біохімії” та 
„Спеціальні питання клінічної біохімії”. При вивченні за-
гальних питань клінічної біохімії (Розділ 1) студенти ма-
ють змогу ознайомитися з особливостями організації доа-
налітичного етапу лабораторних досліджень, вивчити ме-
тоди біохімічного дослідження білків плазми крові, інтер-
претацію їх результатів, засвоюють принципи лаборатор-
ної діагностики цукрового діабету та інших порушень об-
міну вуглеводів. Важливим є опанування методів лабора-
торної діагностики дисліпопротеїнемій, метаболічного 
синдрому. Значна увага приділяється аналізу показників 
метаболізму заліза в організмі людини, обміну порфіринів 
у нормі та за умови патології. Беззаперечно важливою є 
клінічна ензимологія, яка охоплює вивчення ферментатив-
них порушень у патогенезі різних захворювань, а також 
питання ензимодіагностики та ензимотерапії.

Під час вивчення Розділу 2. „Спеціальні питання клі-
нічної біохімії” студенти опановують біохімічні основи 
гормональної регуляції, вивчають сучасні біохімічні мар-
кери метаболізму кісткової тканини, принципи лаборатор-
ної діагностики остеопорозу. Важливим і актуальним є 
вивчення сучасних біохімічних маркерів в кардіології. Та-
кож передбачено опанування сучасних лабораторних ме-
тодів діагностики захворювань печінки та нирок.

Слід відмітити наступні види навчальної діяльності 
студентів при вивченні дисципліни згідно з навчальним 
планом: практичні заняття, самостійна робота, консульта-
ції викладачів. На практичних заняттях закріплюються 
знання студентів по певній темі, контроль здійснюється 
шляхом проведення щоденного тестування вихідного рів-
ня знань (тести множинного вибору), шляхом опитування 
та дискусії. Для оптимізації аудиторної роботи впровадже-
но ведення робочого зошита з протоколами практичних 
занять, у якому фіксуються відповіді на ситуаційні задачі, 
зображуються діагностичні алгоритми, схеми тощо. Для 

якісного забезпечення самостійної роботи студентів ство-
рені інформаційні ресурси у системі Moodle, а також мож-
ливе використання навчально-методичної літератури фон-
дів бібліотеки університету. Чільне місце займає робота по 
підготовці студентів до ліцензійного іспиту КРОК-1 та 
індивідуальна консультативна робота викладачів. 

Студенти 6 курсу вивчають три окремі дисципліни: 
„Клінічна лабораторна діагностика у внутрішній медици-
ні”, „Клінічна лабораторна діагностика у педіатрії” і „Клі-
нічна лабораторна діагностика в акушерстві і гінекології”, 
що дозволяє сформувати вміння і навички самостійно 
синтезувати і застосовувати отримані знання у конкретно-
му клінічному випадку у різних областях медицини. Сту-
денти знайомляться з сучасними методами лабораторної 
діагностики, складають план необхідних обстежень хво-
рим у відділеннях лікарні, а також проводять розбір при-
значених лабораторних досліджень пацієнтам, їх інформа-
тивність, діагностичну й економічну цінність.

Таким чином, оптимальна організація навчального 
процесу та впровадження технологій практичної та теоре-
тичної підготовки студентів при вивченні дисциплін лабо-
раторного спрямування сприяють формуванню у студента 
необхідних знань та умінь щодо сучасних лабораторних 
досліджень. Також цінним є набуття студентом навичок і 
вмінь проводити базові біохімічні дослідження, інтерпре-
тувати їх результати, при необхідності підбирати спектр 
додаткових лабораторних досліджень та складати діагнос-
тичні алгоритми. Перспективним напрямком навчання є 
впровадження інтерактивних методик навчання як сучас-
них методів активного проблемно-ситуаційного аналізу 
при викладанні дисциплін лабораторного спрямування. 

Висновок. Така структура навчального процесу дозво-
ляє здобути нову якість навчання, що базується на поетап-
них кроках вивчення лабораторної діагностики для підго-
товки конкурентноспроможного та компетентного фахівця, 
в тому числі, з клінічної лабораторної діагностики.
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МОБІЛЬНИЙ МОНІТОРИНГ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ СМАРТФОНІВ ІЗ ПІДТРИМКОЮ 
ІМУНОСЕНСОРІВ ПРИ ВИВЧЕННІ МЕДИЧНОЇ ІНФОРМАТИКИ

Марценюк В.П.1, Сверстюк А.С.2, Вакуленко Д.В.2, Семенець А.В.2
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Мобільний моніторинг стану здоров’я доцільно вико-
ристовувати для своєчасної діагностики, лікування та про-
філактики захворювань. 

Сучасні смартфони з підтримкою імуносенсорів та 
розробка нових додатків, дали змогу використовувати ка-
мери смартфона в біоаналітичних пристроях. У роботі [1] 
успішно продемонстровано доцільність цього підходу для 
виявлення різних аналітів у біологічних рідинах, таких як 
слина, кров та сеча. Завдяки новим методам діагностики 
за допомогою смартфонів з підтримкою імуносенсорів, 
з’явилася можливість виявляти клітини збудника людини 
для діагностики раку та туберкульозу. З комерційно до-
ступних пристроїв, які можна підключити до смартфона 
потрібно відзначити етилометри і глюкометри.

В аналітичних додатках смартфон з’єднується з біоа-
налітичним пристроєм через один з портів micro-USB, 

Bluetooth або Wi-Fi. Смартфон використовується для керу-
вання експериментальною установкою та відображення 
результатів досліджень.

Вивчення застосування смартфонів з підтримкою іму-
носенсорів для мобільного моніторингу дає змогу студен-
там краще зрозуміти та засвоїти теми «Основи телемеди-
цини», «Програми обробки даних лабораторних дослі-
джень», «Візуалізація медико-біологічних даних» з дисци-
пліни «Медична інформатика».
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КВАЛІФІКАЦІЇ «МАГІСТР ФАРМАЦІЇ»

Марчишин С.М., Кернична І.З., Шанайда М.І.
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Розвиток вищої освіти в Україні у XXI столітті зумов-
лений розвитком інформаційного суспільства, основними 
цінностями якого є не лише широке використання новіт-
ніх інноваційних технологій, але й самостійність мислен-
ня, вміння працювати з інформацією й приймати аргумен-
товані рішення, обізнаність у професійній діяльності [1]. 
Перехід сучасної освіти, зорієнтованої на результат, – це 
спроба трансформувати традиційну систему навчання у 
систему, яка задовольняє сучасні потреби ринку праці, 
шляхом підготовки компетентних фахівців. Така підготов-
ка у вищому навчальному закладі передбачає чітке усві-
домлення суб’єктами навчально-виховного процесу, які 
компетентності потрібно сформувати у студентів, щоб 
дати їм можливість ефективно використовувати свої зна-
ння та вміння у практичній діяльності.

Компетентність у професійній підготовці провізора 
розглядається як інтегрована характеристика особистості 
фахівця, що включає компетенції та здатність виконувати 

певні виробничі функції щодо кваліфікованого забезпе-
чення населення лікарськими засобами. 

При викладанні фармацевтичної ботаніки основними 
завданнями є вивчення лікарських рослин, їх анатомічної і 
морфологічної будови, основ життєдіяльності, розмножен-
ня, географічного поширення, класифікації, використання, 
основ екології, структури, розвитку та розміщення на Зем-
ній кулі рослинних угруповань. Згідно з вимогами "Дер-
жавного стандарту вищої медичної та фармацевтичної осві-
ти", дисципліна забезпечує набуття здобувачами вищої 
освіти кваліфікації «Магістр фармації» інтегральних, за-
гальних та спеціальних (фахових) компетентностей [3]. 

Формування інтегральних компетентностей передба-
чає здатність розв’язувати типові і складні спеціалізовані 
завдання та практичні проблеми у професійній фармацев-
тичній діяльності з застосуванням положень, теорій і мето-
дів фундаментальних наук, інтегрувати знання та вирішува-
ти складні питання, формулювати судження за недостатньої 
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або обмеженої інформації; ясно і недвозначно доносити 
свої висновки та знання, розумно їх обґрунтовуючи [1, 2].

Здатність застосовувати знання будови і різноманітності 
рослин у практичних ситуаціях, прагнення до збереження на-
вколишнього середовища, здатність до абстрактного мислен-
ня, аналізу та синтезу, використання навичок інформаційних і 
комунікаційних технологій, здатність проведення наукових 
досліджень поряд з умінням їх представляти на відповідному 
рівні – передбачає формування загальних компетентностей.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності з дис-
ципліни формуються шляхом вирішення проблеми збере-
ження та охорони заростей дикорослих лікарських рос-
лин. Студенти повинні знати діагностичні ознаки лікар-
ських рослин і лікарської рослинної сировини, що містять 
різні групи біологічно активних речовин, латинські назви 
лікарських рослин, термінологію, ботанічну номенклату-
ру, систематику рослин тощо.

Отже, формування компетентності відбувається шля-
хом придбання під час навчання суми компетенцій, які є 

комбінацією характеристик, що відносяться до знань і їх 
застосування, умінь, навичок, здібностей, цінностей і осо-
бистих якостей, та дозволяють забезпечити виконання 
професійних обовʼязків на високому рівні.
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Маслак Г.С., Черноусова Н.М., Черненко Г.П., Абраімова О.Є.
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На кафедрі біохімії та медичної хімії здійснюється на-
вчальний процес за спеціальностями: медицина, стомато-
логія, фізична терапія, ерготерапія та фармація з вітчизня-
ними, російськомовними іноземними та англомовними 
студентами І-ІІІ курсів. Оскільки кафедра працює з трьома 
факультетами зі своїми особливостями і проблемами, 
зміст, методи, форми навчання і контролю на кожному фа-
культеті не однакові. Тому в навчальній роботі врахову-
ються напрямки майбутньої спеціалізації студентів, 
взаємозв'язок та спадкоємність як між окремими хімічни-
ми, так і з іншими медичними дисциплінами. Ефектив-
ність викладання залежить від ряду факторів: базового 
рівня знань студентів, їх здатності сприймати професійно-
орієнтовану інформацію, рівня знань і вмінь викладачів, а 
також стану матеріально-технічного оснащення навчаль-
ного процесу. За останній рік на кафедрі відбулися істотні 
зміни в сфері модернізації матеріально-технічного осна-
щення: створено комп'ютерний клас, що значно покращи-
ло результати тестування студентів на базі ліцензійних 
тестів Крок-1. Для студентів є важливою неупередженість 
і об'єктивність комп’ютерної оцінки їх знань, що виводить 
студентів на більш високий рівень відповідальності і са-
мооцінки. Крім того, постійне чергування викладача в 
комп'ютерному класі дозволяє студентам здавати тести у 
зручний для них час. Оскільки використання дистанцій-
них освітніх технологій – одна з основних тенденцій роз-
витку вищої освіти сьогодення, для самостійної підготов-
ки до тестування студенти ДМА використовують систему 
Moоdle. Для успішного переходу на ці методи контролю 
на кафедрі була проведена велика підготовча робота по 
розподіленню тестів бази Крок-1 за темами занять, пере-
кладу їх на всі мови навчання. Оскільки з 2018 року части-
ну тестів Крок-1 вітчизняні студенти мають здавати на 
англійській мові, розпочато роботу по впровадженню ан-
гломовних тестів в процес їх тестування. Однак, відпові-

даючи на тестові завдання, на наш погляд, студент, в пев-
ній мірі, втрачає можливість розвитку асоціативних 
зв'язків між явищами, не ставить своїм завданням відпові-
сти на питання: чому саме ця відповідь правильна, а інша 
не відповідає закономірностям розвитку патології. Тому 
на заняттях широко практикується рішення ситуаційних 
завдань, часто у вигляді ділової гри. Це сприяє стимулю-
ванню у студентів логічної пізнавальної діяльності, фор-
муванню пам’яті, здатності правильно і послідовно викла-
дати свої погляди на концепції розвитку захворювання 
згідно аналізу лабораторних показників та пропонувати 
можливі шляхи корекції. Під час лекцій активно викорис-
товуються відеоматеріали, які дозволяють візуалізувати 
основні біохімічні процеси на різних рівнях – від молеку-
лярного до внутрішньоклітинного і міжорганного, «відвіда-
ти» віртуальну біохімічну лабораторію, де застосовуються 
сучасні методи діагностики з використанням ПЛР, імуно-
гістохімії, імуноферментного аналізу тощо. Все це, безу-
мовно, покращує сприйняття і розуміння як деталей, так і 
всього процесу в цілому. Істотним фактором в процесі 
успішного навчання є достатнє книгозабезпечення бібліоте-
ки ВНЗ, оскільки робота з якісними підручниками розвиває 
у студента здатність до самостійного пошуку необхідних 
матеріалів. Бібліотечний фонд ДМА повністю забезпечує 
студентів потрібною літературою на всіх мовах навчання. 
Крім того, для базової підготовки студентів на кафедрі ви-
даний збірник лекцій з біохімії, де викладено основні розді-
ли курсу. Завдяки ефективному функціонуванню системи 
«Wi-Fi» створено вільний доступ до Інтернету, що дозволяє 
ефективно використовувати Інтернет-ресурси. Надалі, в 
рамках розвитку комп’ютерних програм, планується запро-
вадження on-line консультацій для студентів. Таким чином, 
саме удосконалення матеріально-технічної бази кафедри 
дозволить вийти на новий рівень підготовки студентів з та-
кої фундаментальної дисципліни, як біохімія.
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РЕАЛІЗАЦІЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ В МЕЖАХ ГУМАНІТАРНОГО БЛОКУ ВИЩОЇ 
МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ

Медянова О. В., Головчук В. Т.
Одеський національний медичний університет

Вступ. У сьогоденному розумінні вища освіта постає 
«як процес підготовки людини до повноцінного життя в 
умовах постіндустріального, інформаційного суспіль-
ства» [1], то б то на методологічному рівні відбувається 
перехід від концепції функціональної підготовки до кон-
цепції розвитку цілісної особистості, її компетенції [2, 3]. 
Нові стандарти вищої медичної освіти базуються на ком-
петентнісному підході і вимогах до фахівця, закладених в 
основу Болонського процесу та сформованих у міжнарод-
ному проекті Європейської Комісії "Гармонія освітян-
ських структур в Європі" [4].

Основна частина. Головними принципами компе-
тентнісного підходу у освіті є: а) освіта для життя, успіш-
ної соціалізації в суспільстві та особистісного розвитку на 
основі засвоєння соціально значущих компетентностей; б) 
оцінювання для надання можливості здобувачеві вищої 
освіти планувати свої освітні результати й удосконалюва-
ти їх у процесі постійного професійного розвитку; в) орга-
нізація та осмислення самостійної діяльності здобувачів 
вищої освіти на основі власної мотивації та відповідаль-
ності за результати [5, 6].

Перші курси вищої медичної освіти характеризують-
ся недостатнім освоєнням медичної інформації, тому 
основне навантаження з розвитку загальних компетент-
ностей лягає на гуманітарний блок дисциплін. Для цього 
комплексно застосовуються традиційні (аудиторні та поза 
аудиторні) та інноваційні форми навчання (наприклад, 
«круглі столи» з філософії, презентаційні заняття та ділові 
ігри з біоетики, формування карти професійних якостей 
на заняттях по деонтології та ін.); впроваджуються в тео-
ретичні блоки практичні завдання (наприклад, проведення 
студентами соціологічних досліджень, ауто досліджень 
ціннісної сфери, «мозкового штурму» по пошуку шляхів 
вирішення актуальних питань соціуму та проблем особис-
тості та ін.); застосовується цілісних підхід до засвоєння 
інформації на всіх етапах учбового процесу: від отриман-
ня знань, через їх осмислювання к презентації наукового 
дослідження або практичному застосуванню при вирішен-
ні особистісних та учбових проблем. Це дозволяє форму-

вати такі види компетентностей, як: 1) громадянська; 2) 
загальнокультурна; 3) функціональна (діяльнісна); 4) мо-
тиваційна та аксиологічна; 5) аутопсихологічна [4, с.320]; 
6) комунікативна; 7) когнітивна [6, с.106].

Висновки. Механізмами реалізації компетентнісного 
підходу на етапі первинної професіоналізації майбутніх 
медиків, що дозволяє формувати загальні компетентності 
у студентів при засвоєнні гуманітарних дисциплін, є по-
єднання як традиційних, так і сучасних форм, технологій 
та методів навчання студентів, стимулювання наукової та 
практично-дослідної активності студентів, формування 
усвідомленого розвитку когнітивної, ціннісної та мотива-
ційної сфери особистості студентів та аспірантів.
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DIRECTIONS FOR IMPROVING THE TEACHING OF MEDICAL REHABILITATION IN MODERN 
CONDITIONS

Mysula I.R., Golyachenko A.O., Bakalyuk T.G., Zyatkovska O.Ya., Zavidnyuk Yu.V., Sirant G.O.
I.Horbachevsky Ternopil State Medical University 

Мета роботи – представити напрямки вдосконалення 
викладання медичної реабілітації в сучасних умовах. 

Основна частина. На практичному занятті, яке як 
правило проходить в санаторному закладі або у відділені 

реабілітації студенти активно залучаються до опанування 
нової апаратури і технічних засобів. Це не тільки закрі-
плює інтерес, який виник до інформації, але і мобілізує 
студента на активне оволодіння технікою проведення ме-
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тодик та дає можливість зрозуміти адекватність застосу-
вання методів на різних етапах реабілітації. 

Обов’язковою умовою успішного навчання студентів 
є їх залучення до наукової роботи кафедри.

Висновки. 1. Викладачу медичної реабілітації сьогод-
ні потрібно постійно вдосконалювати власні знання про 
методи навчання, впроваджувати у власну викладацьку 
практику новітні освітні концепції. 2. Необхідно активно 
залучати студентів до опанування нової апаратури і тех-
нічних засобів, що закріплює інтерес та мобілізує студен-
та на активне оволодіння новими методами реабілітації, 
техніки їх виконання та дає можливість зрозуміти адекват-
ність застосування методів на різних етапах реабілітації. 
3.Студент як активний елемент системи навчання, пови-
нен брати активну участь в науково-дослідній роботі ка-
федри, що сприяє поглибленню теоретичних та практич-
них знань з медичної реабілітації.

Ключові слова: медична освіта, новітні освітні кон-
цепції, медична реабілітація, практичні навички, наукова 
робота.

The aim of the work – to present the directions for 
improving the teaching of medical rehabilitation in modern 
conditions.

The main body. In practical classes, which usually takes 
place in a sanatorium or in a department of rehabilitation, stu-
dents are actively involved to the work with new equipment. 
This not only consolidates the interest generated by informa-
tion but also mobilizes the student to actively work with new 
equipment and gives an understanding of the application of 
different methods at the stages of rehabilitation. Very import-
ant – to involve students to the scientific work of the depart-
ment.

Conclusions. 1. Today, the teacher of medical rehabilita-
tion needs to continuously improve his or her own knowledge 
of teaching methods, to introduce the latest educational con-
cepts into teaching practice. 2. It is necessary to actively in-
volve students to work with new equipment and technical 
means, which consolidates interest and gives an understanding 
of the application of different methods at the stages of rehabil-
itation. 3. Student as an active element of the education sys-
tem, should take an active part in the research work of the de-
partment, which helps to deepen the theoretical and practical 
knowledge of medical rehabilitation.

Key words: medical education, newest educational con-
cepts, medical rehabilitation, practical skills, scientific work.

Вступ. Питання про те, як найкраще організувати 
службу реабілітації, дискутується протягом тривалого 
часу [1]. Деякі країни здійснюють програми, що передба-
чають створення спеціалізованих відділів реабілітації 
(спеціалізований підхід). Інші країни зробили наголос на 
покращанні підготовки студентів-медиків за рахунок інте-
грованого навчання методам реабілітації в поєднанні із 
профілактичними та лікувальними аспектами інваліднос-
ті. Такий підхід має за мету спонукати всіх лікарів до здій-
снення реабілітації як невід’ємної частини їх повсякден-
ної роботи (неспеціалізований підхід). З метою покращан-
ня підготовки студентів та проведення наукових дослі-
джень з цієї проблеми в університетах ряду країн створені 
кафедри медичної реабілітації. 

Слід зазначити, що як спеціалізований, так і неспеціа-
лізований підходи довели свою цінність. Тому при реорга-

нізації медичної допомоги та підготовки кадрів у вищих 
навчальних закладах, яка назріла в Україні, слід раціо-
нально використовувати обидва підходи [2,3]. 

Комітет експертів ВООЗ із запобігання інвалідності та 
реабілітації прийняв рекомендації, щоб кожна країна про-
водила дослідження, спрямовані на пошуки шляхів спро-
щення існуючих кадрових структур та організації підго-
товки персоналу. При такому підході потреба в спеціаліс-
тах з реабілітації не зменшується і деякі спеціальності бу-
дуть збережені, проте необхідно перебудувати навчальні 
програми, щоб підвищити ефективність та якість підго-
товки персоналу, який займатиметься реабілітацією [4,5]. 
При цьому слід включити вивчення окремих методів реа-
білітації, які використовуються на даний час спеціаліста-
ми, в курс підготовки, насамперед, сімейних лікарів.

Мета роботи – представити напрямки вдосконалення 
викладання медичної реабілітації в сучасних умовах.

Основна частина. Важливим завданням, яке стоїть 
на сучасному етапі перед викладачами вищих медичних 
навчальних закладів при викладанні предметів з медичної 
та фізичної реабілітації, є впровадження нових методів на-
вчання, піднесення викладання на новий якісний рівень, 
формування студента як особистості, громадянина, при-
щеплення йому навиків до постійного самостійного вдо-
сконалення власної майстерності та обізнаності в умовах 
сучасного швидкозмінюваного світового наукового серед-
овища з метою формування у студента методології втілен-
ня у подальшому своїх знань у життя [6,7,8]. Окремий до-
свід з цього питання набутий і в Тернопільському держав-
ному медичному університеті імені І.Я.Горбачевського, у 
якому ще з 1999 р. почав функціонувати курс медичної 
реабілітації, який на сьогодні є кафедрою медичної реабі-
літації. Лікувальними базами кафедри є фізіотерапевтичні 
відділення лікарень міста Тернополя та санаторій «Медо-
бори». На кафедрі проходять підготовку з медичної реабі-
літації студенти УІ курсу та лікарі-інтерни всіх спеціаль-
ностей. Вдосконалення та розвиток системи реабілітації 
призвели до розширення понять інвалідності та реабіліта-
ції. Розширення понять означає охоплення реабілітацією 
не лише осіб із моторними чи сенсорними порушеннями, 
але і осіб із розумовою відсталістю, хворих із психічними 
розладами, хронічними серцево-судинними та легеневими 
захворюваннями, хронічними шлунково-кишковими роз-
ладами, захворюваннями шкіри, раком, хронічним больо-
вим синдромом, при захворюваннях нервової системи, 
особливо хворих, що перенесли інсульт, а також осіб із 
симптомами хронічного алкоголізму та наркоманії. Пред-
мет «Медична реабілітація» дає студентам знання щодо 
реабілітації пацієнтів при практично усіх існуючих пато-
логіях. Медична реабілітація – це комплексна дисципліна, 
яка передбачає викладання студентам всього спектру 
знань, які пов’язані з реабілітацією серцево-судинних, 
ревматологічних, неврологічних, пульмонологічних, та 
багатьох інших захворювань. Маючи необхідний об’єм 
знань з різних нозологій, використовуючи здобуті на по-
передніх курсах знання з фізіотерапії та фізичної реабілі-
тації, студент здатний повноцінно засвоювати предмет.

Основним завданням навчання студентів з медичної 
реабілітації є формування навичок практичної діяльності, 
підготовки висококваліфікованого фахівця, який буде во-
лодіти необхідним об’ємом теоретичних знань, вміти за-
стосовувати отримані знання на практиці[9,10]. Виходячи 
з цього основна мета проведення занять з медичної реабі-
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літації на нашій кафедрі – досягти оптимізації якості на-
вчання студентів, шляхом збільшення об’єму наочного 
матеріалу, вивчення нових методів реабілітації та активна 
участь студента в науково-дослідній роботі.

Новим якісним етапом у викладанні медичної реабілі-
тації є вивчення питань наукового забезпечення етапів ре-
абілітації: ознайомлення з новими методами і технологія-
ми використання основних лікувальних чинників; обґрун-
тування критеріїв ефективності реабілітаційного етапу на 
підставі уніфікованих технологій; складання індивідуаль-
них програм медичної реабілітації при різних патологіях; 
застосування стандартів відновного лікування.

Мотивований інтерес до вивчення предмету пробу-
джується після ознайомлення студентів з лікувальною ба-
зою фізіотерапевтичних, реабілітаційних відділень та са-
наторіїв, що дозволяє на практиці продемонструвати по-
зитивні сторони засобів та методів медичної реабілітації, а 
також закріпити мотивацію, яка виникла і спонукає до ак-
тивного освоєння практичних вмінь та навичок. На прак-
тичному занятті, яке як правило проходить в санаторному 
закладі або у відділені реабілітації демонструються різно-
манітні методи та засоби медичної реабілітації, починаю-
чи від класичних і завершуючи сучасними, що дає студен-
там можливість оцінити методи реабілітації. Студенти ак-
тивно залучаються до опанування нової апаратури і тех-
нічних засобів. Це не тільки закріплює інтерес, який ви-
ник до інформації, але і мобілізує студента на активне 
оволодіння технікою проведення методик та дає можли-
вість зрозуміти адекватність застосування методів на різ-
них етапах реабілітації. 

Обов’язковою умовою успішного навчання студентів 
є їх залучення до наукової роботи кафедри. Студент, як ак-
тивний елемент системи навчання, долучається до вико-
нання етапів науково-дослідної роботи кафедри, опану-
вання разом з викладачами нових методів реабілітації, що 
сприяє поглибленню теоретичних та практичних знань з 
медичної реабілітації.

Тільки при використанні різних методологічних під-
ходів, спрямованих на активне мотивоване оволодіння 
студентами конкретної теми забезпечується максимальне 
підвищення рівня професійності.

Висновки. 1. Викладачу медичної реабілітації сьогод-
ні потрібно постійно вдосконалювати власні знання про 
методи навчання, впроваджувати у власну викладацьку 
практику новітні освітні концепції.

2. Необхідно активно залучати студентів до опануван-
ня нової апаратури і технічних засобів, що закріплює ін-
терес та мобілізує студента на активне оволодіння новими 
методами реабілітації, техніки їх виконання та дає можли-
вість зрозуміти адекватність застосування методів на різ-
них етапах реабілітації.

3.Студент як активний елемент системи навчання, по-
винен брати активну участь в науково-дослідній роботі 
кафедри, що сприяє поглибленню теоретичних та прак-
тичних знань з медичної реабілітації.
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НЕВЛОВИМІ ГРАНІ ПЕДАГОГІКИ І ВИХОВАННЯ

Митус Н.В., Вінницька О.В.
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

Вступ. Усвідомлення своїх здібностей та можливос-
тей, саморозкриття особистості, надбання необхідного до-
свіду є сенсом сучасного навчального процесу. Специфіка 
діяльності викладача ВНЗ передбачає управління іншими 
людьми. З перших днів у ВНЗ студенти набувають досвіду 
роботи щодо організації навчання і самостійної роботи, 
сприймання учбового матеріалу та засвоєння інформації, 
опановують навичками спілкування тощо.

Основна частина. Для ефективної організації на-
вчального процесу викладачу необхідно постійно підтри-
мувати свій авторитет у студентів, що обумовлює необхід-
ність вдосконалення як професійних, так і особистісних 
якостей, оскільки студенти зацікавлені в роботі з високок-
валіфікованим викладачем, кругозір якого не закінчується 
предметом, що вивчається. То ж самоменеджмент як су-
часний напрямок управлінської діяльності виник в проце-
сі пошуку ефективних шляхів реалізації творчих здібнос-
тей людини. Ефективний працівник сьогодні має бути на-
ціленим на особистісне зростання, сприйнятливим до но-
вих ситуацій і можливостей, мати як творчий підхід і здат-
ність до інновацій, так і навички до вирішення проблем.

Здавна відомо, що вихованню особистості в українських 
родинах приділялося багато уваги. Підвалини виховання, як 
то патріотизм, відчуття людської гідності, любов до праці і 
ближнього тощо закладаються у родині ще змалечку, а ви-
кладач навчального закладу будь-якого рівню акредитації 
відшліфовує і підсилює їх. І хоча до ВНЗ вступають майже 
сформовані особистості, проте і у виховному процесі ще ба-
гато роботи. Оскільки викладачі ВМНЗ намагаються сприя-
ти формуванню у студентів соціально-психологічної готов-
ності самовіддано «служити» медицині, то педагогічні і ви-
ховні моменти тут багатократно переплітаються.

Викладач ВНЗ має бути прикладом морально-етично-
го виховання і учасником формування і закріплення стій-
ких морально-етичних навичок та умінь, що сприятимуть 
зміцненню волі та закріпленню позитивних рис характеру 
студентів. Тобто викладач, поглиблюючи розуміння змісту 
свого предмету з одного боку, має сприяти розвитку мо-
рально-етичних вимог у студентів з іншого.

Сьогодення вимагає такої організації навчального 
процесу, щоб студент став активним його учасником, сти-
мулюючи прагнення останнього не тільки оволодіти тео-
ретичними знаннями і практичними навичками, сформу-

вати професійні компетентності, але й поглибити обізна-
ність з основами етики і деонтології, а також здатність 
примножувати набуте протягом життя.

То ж у медичній сфері спілкування вирізняються такі ета-
пи: спілкування лікаря з пацієнтом, лікаря з лікарем і лікаря з 
молодшим медичним персоналом. Перший з них є щоденною 
кропіткою роботою і настільки різноманітною, що навіть на 
студентській лаві ще важко уявити її обсяг. Тому хочемо нада-
ти описання одного з достойних уваги випадків, що трапився 
кілька місяців тому, зворушивши глибини свідомості. 

В клініці інфекційних хвороб перебував непрофіль-
ний пацієнт Я. 19 років з муковісцидозом, ускладненим 
двобічною пневмонією. Він з багатодітної родини, де цей 
діагноз встановлений у 4 дітей з 5 (троє вже небіжчики). 
Батьки не мали можливості опікуватися належним харчу-
ванням і підтримуючою терапією дітей з-за фінансових 
негараздів. Фактично пацієнт лишився сам на сам зі своєю 
хворобою. Після курації пацієнта студенти були вражені 
силою духу свого однолітка та його бажанням жити попри 
всі діагнози. Ця історія надихнула їх на допомогу конкрет-
ній людині і за допомогою соціальних мереж розпочався 
збір коштів на лікування. Сама собою виникла ідея зроби-
ти хлопцю сюрприз-подарунок. Мотивуючи динамічним 
спостереженням за перебігом рідкісного захворювання, 
приховуючи свої наміри, студенти з’ясували мрію пацієн-
та – велосипед. Почалися пошуки. Після поточного мо-
дульного контролю, який випав на день святого Миколая, 
студенти перевдяглися у казкових героїв, прикрасили по-
дарунок та оригінально презентували його. Емоції пере-
повнювали кожного, бо творилося добро, співчуття, пова-
га до ближнього, всі вкотре вчилися співпереживати, за-
хищати, долати чужі проблеми, вчилися думати...

Висновки. Підтримування і розвиток морально-етич-
них рис студентства є невід’ємною частиною формування 
сучасного майбутнього лікаря, який має бути не тільки про-
фесійно грамотним, але й психологічно підготовленим до 
взаємодії лікар-пацієнт відповідно до засад деонтології.
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ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЗААУДИТОРНОЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ НА КЛІНІЧНИХ 
КАФЕДРАХ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ З ВИКОРИСТАННЯМ ДИСТАНЦІЙНИХ 

ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Михайловська Н.С., Грицай Г.В., Міняйленко Л.Є., Олійник Т.В.
Запорізький державний медичний університет

Вступ. На сьогодні відбувається процес кардинальних 
змін в системі вищої освіти завдяки впровадженню інно-
ваційних технологій у процес навчання [1,2,3]. Добре ві-
домо, що сучасні студенти – «мережеве» покоління, для 
якого електронний спосіб отримання інформації вже став 
нормою життя. Тому застосування високих технологій в 
освітньому процесі, як правило, вітається молоддю. По-
пулярність дистанційних методів освіти пояснюється 
гнучкістю та доступністю цих технологій [2]. Збільшення 
кількості позааудиторних годин стимулює викладачів шу-
кати нові форми викладу навчального матеріалу, розвива-
ти нові методики навчання, а також способи управління 
самостійною пізнавальною діяльністю студентів, які і є 
основою сучасних освітніх технологій [4]. Дистанційна 
освіта – це принципово новий, високотехнологічний під-
хід до процесу передачі знань, дуже гнучка система осві-
ти, яка допомагає вирішити ці завдання. 

Основна частина. На клінічних кафедрах медичних 
вузів найважливішою складовою освітнього процесу є ау-
диторна роботи студентів, курація хворих із написанням іс-
торії хвороби, оволодіння навичками спілкування з пацієн-
тами та їх об’єктивного обстеження тощо. Перспективним 
є також використання онлайн технологій з метою ефектив-
ної організації самостійної роботи студентів, оскільки вони 
дозволяють зорієнтуватися студентові серед різноманітних 
джерел інформації, а викладачу отримувати дані про те, хто 
і скільки часу приділяє заняттям поза аудиторією, наскільки 
успішно вивчає матеріал. Крім того використання дистан-
ційних технологій для самостійної роботи студентів дозво-
ляє перевести їх з пасивного користувача в активного до-
слідника, здатного формулювати проблему та знаходити 
шляхи її вирішення. Тому майбутнє освітнього процесу, на 
нашу думку, полягає у так званому гібридному (змішаному) 
навчанні. Під змішаним навчанням розуміють поєднання 
строгих формальних аудиторних засобів навчання з дистан-
ційними, наприклад, онлайн курсами, симуляційним на-
вчанням, інтернет-конференціями, веб-квестами. У гібрид-
ному навчанні також доцільно використовувати засоби ін-
формаційно-комунікаційних технологій, що виходять за 
межі системи дистанційної освіти – Skype, хмарні та мо-
більні технології, можливості соціальних мереж з обгово-
ренням інформації у чатах та блогах, менторство. 

Дистанційні засоби навчання мають ряд переваг: до-
ступність, масовість, залучення кращих викладачів, одночас-
не використання інноваційних та традиційних методів, зміна 
ролі викладача та ін.; зменшення аудиторного навантаження 
та збільшення долі самостійної роботи; активізація пізна-
вальної діяльності студентів, при якій він стає активною фі-
гурою процесу освіти, а не пасивним об’єктом; систематич-
ність, планомірність, цілеспрямованість та послідовність 
виконання самостійної роботи; вільний темп роботи, необ-
межений часовими рамками; особистісно-орієнтований під-
хід у навчанні; різноманітність педагогічних технологій, ви-
користання різних методів, форм і засобів взаємодії в процесі 
самостійного, але контрольованого освоєння знань, умінь і 
навичок; стимулювання інтересу до самостійного вивчення 
матеріалу, наочність, можливість «взяти паузу» в процесі ро-

боти і отримати необхідну довідкову інформацію; зворотній 
зв’язок, тобто можливість отримати відповідь на виникаючі 
питання та обговорити пройдений матеріал [5].

Для подальшого розвитку та вдосконалення системи 
дистанційного навчання на клінічних кафедрах медичних 
вузів перспективним є впровадження різнопланових вір-
туальних практичних засобів навчання, таких як: 

• он-лайн курси – навчальний курс з масовою інтер-
активною участю із застосуванням технологій електро-
нного навчання та відкритим доступом через Інтернет, 
одна з форм дистанційної освіти;

• електронний (віртуальний) тренажер – комплекс мо-
делюючих програм і методичних засобів, підготовлених з 
використанням мультимедійних компонентів, об'єднаних 
єдиним програмним середовищем, що забезпечують 
функціонування електронного тренажера як самостійного 
віртуального практичного засобу навчання; 

• електронний лабораторний практикум, який вклю-
чає стислі теоретичні відомості, комплекс програмних за-
собів; апаратно-програмні комплекси; програмне забезпе-
чення, що формує структури звітів для лабораторних ро-
біт; контрольно-вимірювальні матеріали; методичні вка-
зівки, підготовлені за традиційною технологією, в яких 
відображається технологія взаємодії студента з виклада-
чем у процесі виконання лабораторного практикуму; 

• використання технології «віртуальний пацієнт» – це 
інноваційна інтерактивна технологія навчання, що дозво-
ляє студентам за допомогою комп'ютерної моделі реальної 
клінічної ситуації повноцінно зануритися в діагностичний 
і лікувальний процес, приймати самостійні рішення з так-
тики діагностики і лікування, передбачати і усвідомлюва-
ти наслідки тих чи інших своїх рішень, не порушуючи при 
цьому прав та безпеки пацієнта;

• веб-квестів – проблемного завдання з елементами 
рольової гри, для виконання якого використовуються ін-
формаційні ресурси Інтернету. Освітній веб-квест – сайт, 
присвячений певній темі і складається з кількох, пов'язаних 
єдиною сюжетною лінією розділів, насичених посилання-
ми на інші ресурси Інтернет;

• силабусів – навчально-методичних програм дисци-
пліни, що включають в себе опис досліджуваного пред-
мета, мети і завдання, короткий зміст, теми і тривалість 
кожного заняття, завдання самостійної роботи, час кон-
сультацій, вимоги викладача, критерії оцінки і список 
основної та додаткової літератури;

• електронних навчальних комплексів, що містять усі 
необхідні матеріали з дисципліни у електронному вигляді;

• електронних бібліотек з віддаленим доступом.
Як показала практика, організація освітнього процесу 

і самостійної роботи на основі дистанційної освіти викли-
кає жвавий інтерес у студентів, оскільки така форма робо-
ти цілком природна для них і є важливим доповненням до 
традиційних форм навчання. Організація самостійної ро-
боти на основі інноваційних методик дозволяють кожному 
студенту побудувати індивідуальні траєкторії розвитку і 
навчання, забезпечує оптимальність формування профе-
сійно важливих якостей і компетенцій [6].
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Висновок. Таким чином, використання на клінічних 
кафедрах медичних ВНЗ раціонального співвідношення 
традиційних методик з елементами дистанційного навчан-
ня є доцільним і перспективним, оскільки дозволяє сфор-
мувати новий характер взаємодії викладача та студента і 
підвищити якість оволодіння навчальним матеріалом під 
час виконання самостійної роботи і підготовки до прак-
тичних занять. 
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ДОСВІД РОЗРОБКИ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ОНЛАЙН-КУРСУ З ДИСЦИПЛІНИ «ЗАГАЛЬНА ПРАКТИКА – 
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Михайловська Н. С., Олійник Т. В., Міняйленко Л. Є. 
Запорізький державний медичний університет

Вступ. На сьогодні провідне завдання усіх вищих на-
вчальних закладів нашої країни полягає у формуванні 
творчої особистості випускника, здатного до саморозвит-
ку, самоосвіти, соціальної та професіональної мобільності 
та інноваційної діяльності [1]. Одним з інноваційних на-
прямків, яке успішно розвивається в усьому світі, є вико-
ристання в освітньому процесі масових відкритих онлайн 
курсів [2]. Найбільшою популярністю серед зарубіжних 
платформ для їх створення користуються Coursera, Uda-
city і EdX. Використання клінічними кафедрами вищих 
медичних навчальних закладів інформаційно-освітніх 
технологій і впровадження відкритих онлайн курсів від-
криває нові можливості для безперервного навчання май-
бутніх фахівців, забезпечує підвищення ефективності та 
якості освіти [3].

Основна частина. Процес організації онлайн курсів є 
складовою Концепції інформатизації Запорізького дер-
жавного медичного університету і впроваджено в навчаль-
ний процес на всіх кафедрах.

На кафедрі «Загальна практика – сімейна медицина» 
для студентів 6 курсу медичних факультетів створено он-
лайн курс «Організаційні основи сімейної медицини», 
який має свої особливості. При розробці курсу визначена 
чітка мета курсу, зокрема поглиблення знань щодо органі-
зації надання первинної медико-санітарної допомоги сі-
мейним лікарем. Контент використаної нами дистанційної 
навчальної технології представляє дидактичну систему, 
спрямовану на формування професійних компетенцій сі-
мейного лікаря при проведенні експертизи працездатності 
в амбулаторних умовах та придбання практичних навичок 
щодо заповнення основної медичної документації сімей-
ного лікаря.

При розробці курсів ми дотримувались покрокової 
методики алгоритмізації навчального матеріалу з макси-
мальною візуалізацією та систематизацією інформації. За 
допомогою зручного інтерфейсу платформи ББХ ми змо-
гли підключати ресурси безпосередньо з мережі Інтернет, 
відеоматеріали, силабуси, робити активні посилання на 

нормативні акти, накази та зразки документації сімейного 
лікаря, надавати ситуаційні задачі з алгоритмами їх рішен-
ня, впроваджувати поточний тестовий контроль з можли-
вістю проходження у тренувальному режимі, що надало 
можливість зробити онлайн курси інтерактивними і нао-
чними. Для онлайн курсу було записано 11 відеолекцій. 
Це не тільки збагатило зміст курсу, а й зробило його ви-
клад більш ефективним для сприйняття студентами [4].

Модель структури розробленого дистанційного курсу 
включає наступні елементи [5]:

•Інформаційний блок з анотацією, структурою і коор-
динаторами курсу.

•Методичний блок, який містить цілі навчання, пере-
лік практичних навичок, технічне забезпечення і словник 
термінів.

• Навчальний блок поділений на містить змістові бло-
ки з відповідними темами, матеріали яких презентовані 
чітко і раціонально, з виокремленням базисних знань за 
кожною з них, введенням гіперпосилань на джерело ін-
формації. При цьому кожна тема містить комплект на-
вчально-методичних аудіо-, відеоматеріалів, мультимедій-
них презентацій з метою представлення курсантам додат-
кової інформації.

•Контролюючий блок: включає систему контролю 
(тести, практичні завдання щодо заповнення медичної до-
кументації за умовами ситуаційних задач).

•Комунікативний і консультативний блок на базі ББХ 
представлений у розділі «Обговорення», він надає можли-
вість інтерактивної взаємодії учасників дистанційного 
курсу як з викладачем, так і між собою. Після проходженні 
кожної теми курсу усі результати тестування автоматично 
пересилаються викладачеві, і він може коментувати їх 
учням в режимі онлайн.

При проходженні онлайн курсів існує два способи 
взаємодії учасників навчального процесу: синхронний та 
асинхронний. Ми надаємо перевагу асинхронному на-
вчанню, що не передбачає регулярної безпосередньої 
онлайн взаємодії учасників процесу, проте навчання на 
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курсі включає можливість проведення обговорення про-
блемних питань з тьюторами у вигляді Веб-семінарів за 
допомогою технології «Скайп для бізнесу». Слід зазначи-
ти, що в умовах дистанційного навчання на викладача по-
кладається функція модератора освітніх комунікацій, що 
включає в себе ряд нових функцій: створення та адміні-
стрування віртуального середовища, установка правил та 
норм комунікацій у ньому та забезпечення зворотного 
зв’язку. Змінюється роль викладача, який виконує функ-
цію наставника, ментора, одного з джерел інформації, по-
мічника в процесі саморозвитку студента.

Після завершення курсу слухачам, яким зараховані 
усі заняття та відсоток правильних відповідей за резуль-
татами тестового контролю кожної теми складає не мен-
ше 60% надається індивідуальний сертифікат за підпи-
сом завідувача кафедри у електронному вигляді, який 
можна роздрукувати на паперовому носії. Отриманий 
сертифікат надає додатково 5 балів до загальної оцінки з 
основного курсу дисципліни «Загальна практика – сімей-
на медицина».

Висновки: Використання онлайн курсу «Організацій-
ні основи сімейної медицини» в освітньому процесі до-
зволяє підвищити інтерес до дисципліни, оптимізувати 
навчальний процес і тим самим покращити результати 
оволодіння знаннями, забезпечує формування професій-
но-важливих якостей та компетенцій сімейного лікаря у 
студентів.
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Вступ. Перед медичною біологією постає дуже важ-
ливе завдання. З одного боку, це базова дисципліна для ви-
вчення багатьох як фундаментальних так і спеціальних 
дисциплін. З іншого, вона повинна формувати навички ви-
користання теоретичних знань у своїй подальшій профе-
сійній діяльності, а також закладати уміння спілкування з 
іншими людьми, в тому числі і хворими [4]. 

Основна частина. Паразитологія як окремий розділ є 
дуже важливою і великою складовою частиною предмету і 
складається з трьох змістових модулів: «Медична протозоо-
логія», «Медична гельмінтологія», «Медична арахноентомо-
логія». При вивченні тем розглядається значна кількість па-
разитів і захворювань, які вони спричинюють. На поточних 
заняттях переважно використовуються пояснювально-ілю-
стративні методи, однак було доведено, що вони в основному 
спираються лише на пам’ять [5]. Тому перед нами постала 
мета систематизувати і узагальнити отримані студентами 
знання з використанням інтерактивних методів навчання. 
Було обрано форму ділової гри, адже цей метод дозволяє мо-
делювати умови і відносини професійної діяльності, що ха-
рактерні для певного виду практики, максимально наближені 
до реальної практичної діяльності, а отже перевести теоре-
тичні знання у практичну діяльність [1, 2, 3]. Гра проводи-
лась у формі спілкування «лікар-пацієнт». За умовами гри 
пацієнт витягав назву одного з вивчених захворювань на 
картці (таким чином захворювання відоме лише викладачу і 
«пацієнту»). Він повинен описати «лікарю» свої скарги, але 
тільки ті, які може відчути звичайна людина. «Лікар» шля-
хом опитування повинен зібрати анамнез, тобто з’ясувати по-

бутові умови, ким працює, де була людина, що любить їсти, 
тощо і визначити попередній діагноз, «направити» на відпо-
відні обстеження. «Пацієнт» самостійно або за допомогою 
викладача визначає результати «аналізів». Далі «лікар» під-
тверджує свій попередній діагноз або приймає інше рішення, 
при цьому він повинен коротко охарактеризувати паразита і 
його життєвий цикл з обов'язковим зазначенням інвазійних 
стадії та розповідає про заходи профілактики. «Пацієнт» 
йому допомагає. Вся ця сценка займає 5-7 хвилин. Після чого 
до роботи виходить інша пара. Всі інші студенти групи слід-
кують за роботою пацієнта і лікаря, за необхідності вносять 
корективи в відповіді «лікаря» і «пацієнта». 

Проведення такої гри виявило, що деякі студенти, на-
віть ті, що добре відповідали на поточних заняттях та під 
час тестування, мали складності як з описом симптомів за-
хворювання, так і з опитуванням пацієнта та визначенням 
попереднього діагнозу. Певною мірою це можна пояснити 
тим, що студенти першого курсу медичного університету 
ще дуже погано уявляють собі роботу лікаря. З іншого 
боку відчувається недостатній словниковий запас медич-
ної термінології, брак аналітичного мислення у студентів, 
що, можливо, обумовлено переважанням тестового (зорі-
єнтованого на знання фактичного матеріалу) контролю 
знань як в університеті так і в школі, починаючи з молод-
ших класів. Тому проведення подібних занять планується 
розширити і на деякі інші теми курсу.

Висновки. Таким чином використання інтерактивних 
методів навчання на підсумкових заняттях з паразитології 
дозволяє систематизувати отримані знання, а також заклас-
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ти певні професійні навички такі, як вміння спілкуватися з 
пацієнтом, встановлювати за скаргами хворого попередній 
діагноз та підтверджувати або корегувати його у відповід-
ності до результатів обстеження. Самі заняття в такому разі 
стають цікавішими і інформація краще запам’ятовується. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОСОБИСТІСНИХ РЕСУРСІВ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Мозгова Т.П.1, Лещина І.В.1, Федорченко С.В.2

Харківський національний медичний університет1,
Харківська медична академія післядипломної освіти2 м. Харків, Україна

Вступ. Соціально-економічні умови розвитку сучас-
ного суспільства вимагають розробки нових підходів у 
сфері підготовки молодих фахівців − майбутніх професіо-
налів. Система вищої освіти в першу чергу орієнтована на 
те, щоб підготувати фахівця в тій чи іншій сфері для ви-
конання відповідної професійної діяльності.

Формулюючи вимоги до підготовки сучасних фахівців, 
необхідно стежити як за формуванням професійних зді-
бностей, так і за вихованням особистісних якостей, власти-
востей поведінки людини, яка зі своєю індивідуальністю 
зможе інтегруватися в сучасне суспільство, успішно вико-
нувати свою професійну діяльність, залишаючись психое-
моційно стійкою і психологічно толерантною [1, с. 98-105].

Особистісні ресурси − це індивідуально-психологічні 
характеристики особистості, які тією чи іншою мірою в різ-
них умовах сприяють вирішенню складних життєвих ситуа-
цій і формуванню відчуття благополуччя. Компонентами 
психологічного ресурсу особистості є такі: упевненість у 
собі, доброта до людей, допомога іншим, успіх, любов, твор-
чість, віра в добро, прагнення до мудрості, робота над собою, 
самореалізація в професії, відповідальність [2, с. 335-361]. 

Характеристиками психологічної ресурсності, на наш 
погляд, є знання людиною власних психологічних ресур-
сів, уміння оновлювати та використовувати свої психоло-
гічні ресурси.

Серед досліджень, що розглядають окремі аспекти осо-
бистісних ресурсів студентів, можна виділити роботи про 
динаміку особистісної самоефективності у студентів (Гай-
дар, 2008), про особливості життєстійкості студентів (Логі-
нова, 2010), про специфіку самоствердження студентів-ме-
диків (Церковський, 2010), взаємозв'язки переживання 
щастя і перфекціонізму в студентів при різному рівні акаде-
мічної успішності (Карловська, Сисоєва, 2009) [3, 32 с.].

Слід зазначити, що робіт, присвячених дослідженню 
особистісних ресурсів у майбутніх лікарів недостатньо, 
тому вивчення цього питання є актуальним.

Мета дослідження. Проаналізувати особливості осо-
бистісних ресурсів студентів різних спеціальностей ме-
дичного університету.

Контингенти та методи дослідження. З позиції конфі-
денційності та добровільної згоди в дослідженні особистіс-
них ресурсів взяли участь 60 студентів 3 курсу II та III ме-
дичних факультетів у віці 20-22 років Харківського націо-
нального медичного університету. До 1 групи увійшло 30 
студентів-педіатрів III медичного факультету, до 2 групи – 
30 студентів лікувальної справи II медичного факультету. 
Як психодіагностичний інструментарій було використано 
опитувальник психологічної ресурсності особистості (О.С. 
Штепа), що складається з таких шкал: упевненість у собі, 
доброта до людей, допомога іншим, успіх, любов, твор-
чість, віра в добро, прагнення до мудрості, робота над со-
бою, самореалізація в професії, відповідальність, знання 
власних психологічних ресурсів, уміння оновлювати власні 
ресурси, уміння використовувати власні ресурси, загальний 
рівень ресурсності [2, с. 335-361]. 

Результати та обговорення. Порівняльний аналіз по-
казників опитувальника психологічної ресурсності особис-
тості О.С. Штепа засвідчив, що результати властивих для 
всіх обстежених студентів таких складових життєздатності, 
як "Залученість" (17,30±0,30 та 12,80±0,32, при р≤0,001), 
"Контроль" (14,97±0,30 та 5,67±0,21, при р≤0,001) та при-
йняття ризику (4,57±0,33 та 3,63±0,30, при р≤0,05) істотно 
відрізняються між студентами педіатричного факультету та 
студентами лікувальної справи (відповідно в дужках) з пре-
валюванням у майбутніх педіатрів. Тобто, для студентів-пе-
діатрів важливо отримувати задоволення від своєї діяль-
ності, яку вони самі обирають, вони переконані в тому що 
все, що з ними відбувається йде їм на користь, сприяє їх 
розвитку за рахунок знань здобутих з власного досвіду. На 
противагу їм, отримані результати свідчать про наявність 
кризи у відчутті власної безпорадності та власної невпевне-
ності студентами лікувальної справи.
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Висновки. Психологічна ресурсність особистості 
студентів різних спеціальностей медичного університету 
має свою специфіку: студенти-педіатри впевнені в собі, 
переконані в тому, що боротьба дозволяє вплинути на 
будь-який результат, вони активно засвоюють знання з 
отриманого досвіду та активно їх використовують у май-
бутньому. Студентам лікувальної справи властиве пози-
тивне відношення до інших, позитивна оцінка себе і свого 
життя, здатність дотримуватися своїх переконань, але при 
тривалій фіксації особистості на навчанні, чи на певних 
ситуаціях, спогадах, знижується позитивне відношення до 
інших, вони стають закритими та фрустрованими.
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Вступ. Формування ключових компетенцій як одне з 
головних завдань сучасної освіти не може бути реалізова-
ним в межах однієї дисципліни без використання внутріш-
ньо- та міжпредметних зв’язків. Однак реалізація цього 
завдання стає можливою лише за умови прийняття учне-/
студентоцентричної освітньої парадигми суспільства 
знань та суспільства конвергенції науки й технологій [1, 
4]. У процесі проектування освітнього простору та модер-
нізації педагогічних технологій в контексті зазначеної па-
радигми враховуються цінності та соціально-психологічні 
особливості нового покоління студентів – покоління Z, яке 
має залучатись у процес інтерактивного навчання новими 
формами [3]. 

Тому мета даної роботи – аналіз можливостей засто-
сування квесту як форми підвищення пізнавальної актив-
ності студентів та професійної майстерності викладачів у 
процесі вивчення медичної біології.

Основна частина. Навчальна дисципліна «Медична 
біологія» об’єднує три розділи, що відбивають ієрархіч-
ність організації органічного світу на молекулярно-біоло-
гічному, клітинному, організмовому та надорганізмовому 
рівнях. Однак завеликий об’єм навчального матеріалу та 
брак аудиторного часу на тлі неповної сформованості на-
вичок самостійної роботи у значної кількості студентів 
ускладнюють формування цілісного сприйняття дисци-
пліни та її інтеграцію з іншими дисциплінами природни-
чого циклу. Тому до інноваційних форм роботи (методу 
кейсів, симуляційного навчання) на кафедрі медичної біо-
логії запроваджено й біоквести.

Квест на сучасному етапі розвитку педагогічної науки 
розглядається як інтерактивна технологія з чітко визначе-
ним дидактичним завданням, ігровим задумом, 
обов’язково має керівника, чіткі правила та термін вико-
нання [5]. 

На практичних заняттях з окремих тем, присвячених 
основам молекулярної та клітинної біології, медичної ге-
нетики та медичної паразитології, найбільш доцільно ви-
користовувати веб-квест у аудиторії, а по закінченню ви-
вчення дисципліни – як підсумкову форму самостійної 
роботи студентів. Зокрема, веб-квест з основ медичної 
паразитології передбачав пошук найповніших формулю-
вань ключових термінів розділу, а також відповідей на пи-

тання щодо еволюції паразитизму на означених сайтах в 
Інтернеті з представленням результатів власної роботи 
студентам своєї групи та подальшим обговоренням [2]. 
Результати оцінювання знань студентів із зазначеної теми 
засвідчили, що у групах, де був реалізований цей підхід, 
сформованість ключових компетенцій в середньому вия-
вилася вищою та більш стійкою, ніж у групах з традицій-
ними формами навчання.

Задля проведення підсумкового квесту студентам пер-
шого курсу було запропоновано скласти сценарії біоквестів, 
які б включали елементи з усіх розділів дисципліни, встанов-
лювали внутрішньо- та міжпредметні зв’язки та спиралися 
на конкретні клінічні випадки. На основі студентських та ви-
кладацьких розробок був створений інтегральний сценарій 
біоквесту «Тутанхамон», адаптований варіант якого викорис-
тали й під час проведення MedBattle-2018 у Харківському 
національному медичному університеті. 

Опитування студентів показало, що набагато цікаві-
шою для них виявилася не стільки участь у заході, скільки 
розробка сценарію квесту, що підтверджують досліджен-
ня Кичерової М. М. та Єфімової Г. З. [3].

Цілком зрозуміло, що застосування технології квесту 
у поточній діяльності потребує значних зусиль від викла-
дача, який має підготувати сценарій квесту або список ви-
мог до нього, проаналізувати результати, створити для 
студентів умови одночасної співпраці та змагання, дотри-
мувати вимог регламенту та ділової атмосфери, а також 
оцінити внесок кожного конкретного студента. Інтегрую-
чи усі види педагогічної діяльності – навчально-виховну, 
науково-дослідну, методичну й організаційну, квест пев-
ною мірою сприяє підвищенню кваліфікації науково-педа-
гогічних працівників.

Висновки. Отже, використання технології квесту у 
процесі навчання медичній біології є перспективною фор-
мою навчальної та позааудиторної роботи, яка забезпечує 
формування ключових навчальних компетенцій, сприяє 
саморозвитку й самовдосконаленню учасників освітньо-
виховного процесу.
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INNOVATIVE TRENDS OF DEVELOPMENT OF MODERN EDUCATION
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Zaporizhzhia State Medical University, Zaporizhzhia

Мета роботи – провести аналіз основних аспектів 
освітніх процесів, зумовлених суспільною потребою, по-
ширенням новацій та змін освітнього середовища.

Основна частина. Для педагогів, які працюють в ін-
новаційному режимі, велике значення має опанування пе-
редового педагогічного досвіду, особливо такого його 
виду, як новаторський. Провідним методом інноваційної 
діяльності педагога є педагогічний експеримент – метод, 
який передбачає вивчення ефективності нових форм і ме-
тодів педагогічної діяльності. 

Висновки. Використання інноваційних засобів навчан-
ня суттєво підвищує ефективність викладання, наочно де-
монструє переваги особистісно-орієнтованого навчання, до-
зволяє викладачу поставити акценти в методиці викладання 
предмета, підвищити інтерес студента до свого предмету. 
Інноваційна педагогічна діяльність є основою оновлення на-
вчальних закладів, чинником розвитку освітніх систем. 

Ключові слова: освітній процес, педагогічна іннова-
тика, інклюзивна освіта, інтерактивне заняття, менедж-
мент освітніх інновацій.

The aim of the work – to analyze the main aspects of 
educational processes, driven by social needs, the dissemination 
of innovations and changes in the educational environment.

The main body. For educators who work in an innovative 
mode, the study of advanced pedagogical experience, especially 
its kind, as innovative, is of great importance. The leading 
method of the innovative activity of the teacher is a pedagogical 
experiment – a method that involves the study of the effectiveness 
of new forms and methods of pedagogical activity.

Conclusion. The use of innovative teaching aids significantly 
increases the effectiveness of teaching, clearly demonstrates the 
benefits of personality-oriented learning, allows the teacher to 
rearrange the emphasis in the teaching method of the subject, 
increase the student's interest in his subject. Innovative 
pedagogical activity is the basis for updating educational 
institutions, a factor in the development of educational systems.

Key words: educational process, pedagogical innovation, 
inclusive education, interactive lesson, management of 
educational innovations.

Вступ. Розвиток освіти у світовому соціальному 
просторі привів до появи нової галузі педагогічних знань 
– педагогічної інноватики (лат. innovatio – оновлення, 
зміна) – науки про створення, оцінювання і використання 
педагогічних новацій. В Україні розвиток педагогічної 
інноватики припадає на 80-90-і роки ХХ століття, не 
припиняється і сьогодні. Викликаний він суперечностя-
ми між суспільними потребами і реальним станом на-
вчального процесу.

Мета роботи – провести аналіз основних аспектів 
освітніх процесів, зумовлених суспільною потребою, по-
ширенням новацій та змін освітнього середовища.

Основна частина. Інновація – нововведення, зміна, 
оновлення, новий підхід, створення якісно нового, вико-
ристання відомого в інших цілях. У постіндустріальному 
суспільстві чи не на перше місце виходить інноваційна ді-
яльність у соціальній сфері, яка за своїм змістом зорієнто-
вана на людину (освіта, медицина тощо).

Інновацію розглядають як процес і як результат. Інно-
вація як процес означає часткову або масштабну зміну 
стану системи і відповідну діяльність людини. Інновація 
як результат має на увазі створене нове («новації»).

Розрізняють поняття новація та інновація. Новація – 
це нове, нова ідея, засіб, які втілені в практику.

Новизна – один із основних критеріїв оцінювання пе-
дагогічних досліджень, результат творчого пошуку, влас-
тивість і самоцінність нововведення.

Новизна завжди має конкретно-історичний характер. 
Те, що є новим сьогодні, завтра може стати нормою, а піс-
лязавтра – навіть гальмом розвитку.

У педагогіці розрізняють новизну:
– абсолютну;
– відносну (часткову, умовну, місцеву);
– суб’єктивну;
– псевдо новизну (коли нововведення не дають користь).
Інноваційні освітні процеси – зумовлені суспільною 

потребою комплексні процеси створення, впровадження, 
поширення новацій і зміни освітнього середовища.

Основу і зміст інноваційних процесів становить інно-
ваційна діяльність – діяльність з оновлення педагогічного 
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процесу, внесення новоутворень у традиційну систему, що 
передбачає високий ступінь педагогічної творчості.

Інноваційною діяльністю займаються багато педаго-
гів, яких можна умовно поділити на три групи:

– педагоги-винахідники, які приходять до нового в ре-
зультаті власних пошуків;

– педагоги-модернізатори, що вдосконалюють і по но-
вому використовують елементи створених систем задля 
позитивного результату;

– педагоги майстри – які швидко сприймають і досконало 
використовують як традиційні, так і нові підходи та методи.

Провідним методом інноваційної діяльності педагога 
є педагогічний експеримент – метод, який передбачає ви-
вчення ефективності нових форм і методів педагогічної 
діяльності [1].

Для педагогів, які працюють в інноваційному режимі, 
велике значення має вивчення передового педагогічного 
досвіду, особливо такого його виду, як новаторський.

Крім того інноваційна педагогічна діяльність передба-
чає створення власного передового педагогічного досвіду:

– обґрунтування його актуальності;
– визначення його об’єкта та провідної ідеї;
– підведення теоретичної бази;
– розробка технології досвіду;
– демонстрація результатів через обнародування і пу-

блікацію.
Інноваційна педагогічна діяльність структурно охо-

плює зовнішні (мета, засоби досягнення, об’єкт впливу, 
суб’єкт діяльності, результат) і внутрішні (мотивація, 
зміст, операції) компоненти.

Як будь-яка педагогічна діяльність вона виконує гнос-
тичну, проектувальну, конструктивну, комунікативну, ор-
ганізаторську функції.

Головними особливостями інноваційної педагогічної 
діяльності є особистісний (або особистісно зорієнтова-
ний) підхід (спрямований на розвиток особистості), гума-
ністична природа, творчий, дослідно-експериментальний 
характер, стійка мотивованість на пошук нового в органі-
зації педагогічного процесу.

Отже, інноваційна педагогічна діяльність є основою 
оновлення навчальних закладів, чинником розвитку освіт-
ніх систем. Її результати – структурні та змістовні зміни в 
роботі закладу, освітньої системи, а також створення якіс-
но нової педагогічної практики – авторського закладу чи 
радикального реформування усієї освітньої системи [2].

Як підкреслюють Н. П. Дементієвська та Н. В. Морзе, 
основною і визначальною відмінністю інноваційних засобів 
навчання нового покоління від попереднього покоління тех-
нічних засобів навчання є програмно-апаратна реалізація, 
тобто їх обов'язковими складовими є не тільки пристрої від-
творення звуку і зображення, принципи фізичної реалізації 
яких не набагато відрізняються від реалізації засобів навчан-
ня, розроблених двадцять і більше років тому, а й програмні 
засоби, що застосовуються для управління ними [3].

Принциповою відмінністю інноваційних засобів на-
вчання є також цифровий спосіб зберігання даних, засто-
сування цифрових носіїв, які забезпечують високу якість, 
компактність та простоту пошуку необхідних фрагментів. 
Цифрове подання даних уможливлює гіпертекстове і гі-
пермедійне подання навчального матеріалу, яке неможли-
во реалізувати за інших умов. Мультимедійні засоби по-
дання навчального матеріалу за деякими функціями, що 
ними підтримуються, належать до засобів унаочнення но-
вого покоління.

Серед інноваційних технічних засобів навчання слід 
виділити мультимедійний проектор та сенсорну дошку.

Мультимедійний відеопроектор на відміну від звичай-
ного проектора, який використовувався для відображення 
тексту, написаного на спеціальних прозорих плівках, під-
ключається безпосередньо до комп'ютера і дублює зобра-
ження з екрана монітора, проектуючи його на великий 
екран. За допомогою цього сучасного пристрою можна 
проектувати будь-які мультимедійні програми навчально-
го призначення, презентації нового матеріалу, розроблені 
за допомогою програмного продукту Microsoft PowerPoint.

Використання мультимедійного відеопроектора до-
зволяє працювати з групою як за пасивною, так і за інтер-
активною моделями. Однак, використання тієї чи іншої 
моделі залежить як від змісту самого матеріалу, що вивча-
ється, так і від методики, обраної викладачем.

Доповнення мультимедійного відеопроектора сенсор-
ною дошкою розширює можливості його використання 
саме у форматі моделювання заняття як інтерактивного. 
Технічні особливості сенсорної дошки дозволяють ефек-
тивно використовувати її можливості: дотиком до зобра-
жень об'єктів, які виведені на сенсорну дошку та призна-
чені для керування програмою, можна втручатися у про-
цес пояснення нового матеріалу. Таким чином, за допомо-
гою сенсорної дошки можна залучати студентів до проце-
су пояснення нового матеріалу, використовуючи для цього 
відповідно розроблене програмне забезпечення. Водночас 
викладач може працювати безпосередньо біля сенсорної 
дошки, а не біля свого викладацького комп'ютера, реалізу-
ючи одночасно контролюючу функцію під час роботи з 
аудиторією. У Microsoft PowerPoint передбачена можли-
вість використання гіперпосилань, що дозволяє розробити 
гнучку розгалужену презентацію, яка певним чином «реа-
гує» на втручання користувача (наприклад, надання пра-
вильної або неправильної відповіді та те чи інше запитан-
ня). Однак, незалежно від моделі, що використовується 
під час подання нового матеріалу за допомогою мульти-
медійного відеопроектора або сенсорної дошки викорис-
тання цих мультимедійних засобів разом із відповідним 
програмним забезпеченням дозволяє працювати лише у 
форматі групового навчання [4].

Також заслуговує уваги сучасний напрямок розвитку на-
уки про управління – менеджмент освітніх інновацій, у яко-
му розкривається вплив інвестицій та новацій на розвиток 
людських, матеріальних і фінансових ресурсів у закладах 
освіти з метою якісного покращення основних показників їх 
діяльності. Суб’єктами менеджменту освітніх інновацій, як і 
в загальній теорії управління соціально-педагогічними сис-
темами, до яких належать вищі навчальні заклади (ВНЗ), і в 
менеджменті, є керівники закладів освіти, які беруть участь у 
розробці, експерименті чи апробації, впровадженні чи засто-
суванні освітніх інновацій; об’єктами – діяльність педагогіч-
них і методичних працівників із застосування освітніх інно-
вацій, тобто інноваційна освітня діяльність.

До такого виду діяльності (інноваційної) слід відне-
сти й діяльність керівників ВНЗ, які забезпечують рівно-
правні умови навчання і розвитку студентів з різними пси-
хофізичними особливостями. Пошук таких умов (органі-
заційних, педагогічних, психологічних) організації на-
вчально-виховного процесу на засадах інклюзивної освіти 
потребує від керівників ВНЗ додаткових знань і вмінь, 
постійного внесення новизни (інновації) в усі напрями 
освітнього процесу – навчальний, виховний, управлін-
ський.
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Однією з умов, що сприяє прийняттю керівником ВНЗ 
ефективного рішення (наприклад, застосування основ ін-
клюзивної освіти у практиці роботи) є сприйняття науко-
вих засад менеджменту освітніх інновацій, мета якого по-
лягає у реалізації сукупності організаційно-управлін-
ських, соціально-економічних і соціально-культурних ці-
лей. А саме:

1. Створення якісно нової системи (або технології) 
управління закладом освіти; єдиного інформаційного поля 
для учасників навчально-виховного процесу; вироблення 
системи оцінювання ефективності діяльності всіх струк-
турних підрозділів закладу освіти; розробка системи 
контролю та зворотного зв’язку; розробка ринкових меха-
нізмів взаємодії суб’єктів педагогічної діяльності; якісна 
побудова зв’язку в системі «освіта – наука – виробництво» 
(організаційно-управлінські цілі).

2. Створення позитивного іміджу закладу освіти; сут-
тєве оновлення матеріальних фондів; накопичення бази 
даних про педагогічні інновації; створення привабливого 
інвестиційного клімату та здорового конкурентного серед-
овища (соціально-економічні цілі).

3. Підвищення доходів учасників інноваційного проце-
су; побудова «відкритої» соціально-педагогічної системи; 
пріоритетність гуманних відносин між учасниками на-
вчально-виховного процесу; закріплення демократичних 
засад у всіх сферах діяльності; інтеграція у міжнародний 
освітній простір; підвищення кваліфікаційного рівня спів-
робітників у міжкурсовий період; підвищення рівня ділової 
активності членів колективу (соціально-культурні цілі).

Досягнення таких цілей забезпечується:
• розв’язанням відповідних завдань менеджменту 

освітніх інновацій;
• зміною наукових підходів і принципів в управлінні;
• застосуванням нових законів і закономірностей. 
Впровадження інновацій у педагогічний процес на-

вчального закладу покликане забезпечити підвищення 
якості навчання або знизити витрати на досягнення звич-
них результатів освіти. Ступінь ефективності педагогічно-
го процесу залежить від того, яких витрат потребує кон-
кретне нововведення і як довго воно даватиме корисний 
ефект. 

Інноваційний процес за структурою є складним. Час-
то він не лише структурується на послідовні етапи, а й 
охоплює кілька проблемно-смислових розгалужень. Тому 
реалізовувати його належить не одній людині, а групі, іно-
ді масштабним колективам, кожен з яких покликаний пра-
цювати задля досягнення єдиної мети. Для цього потрібно 
забезпечити ефективний обмін інформацією, тобто нала-
годити ефективні комунікації, завдяки яким об’єднуються 
в єдине ціле організаційно складні соціальні структури, до 
яких можна зарахувати колектив, що реалізовуватиме ін-
новаційну педагогічну ідею. Комунікації бувають верти-
кальними (між підлеглими і керівниками) і горизонталь-
ними (міжособистісні й міжгрупові). Ініціатори інновацій-
ного процесу мають заздалегідь продумати і змоделювати 
комунікативні канали і механізми, стежити за ефективніс-
тю їх функціонування, вносити за необхідності корективи, 
долати збої, дбаючи, щоб кожен учасник реалізації нового 
знав, що, як і де відбувається, якими є проміжні результа-
ти, які вносяться зміни і до чого вони зобов’язують. Отже, 
доступність, своєчасність надходження, достовірність ін-
формації, сприятливий для професійного спілкування клі-
мат забезпечують ефективну взаємодію всіх учасників ін-

новаційного процесу, своєчасне виявлення і розв’язання 
конфліктів, що є передумовою злагодженої роботи колек-
тиву [5].

Висновки. Таким чином, можна зробити висновок, 
що використання інноваційних засобів навчання суттєво 
підвищує ефективність викладання, наочно демонструє 
переваги особистісно-орієнтованого навчання, дозволяє 
викладачу переставити акценти в методиці викладання 
предмета, підвищити інтерес студента до свого предмету, 
дозволяє залучити до активної форми роботи на занятті як 
сильних студентів, так і тих, кому опанування предметом 
дається важче.
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ВИКОРИСТАННЯ АУДІОФАЙЛІВ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ВИВЧЕННЯ ТЕМАТИЧНОГО 
МАТЕРІАЛУ В ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ

Назарян Р. С., Кузіна В. В., Хмиз Т. Г., Ткаченко М. В.
Харківський національний медичний університет

Вступ. У сучасних умовах відзначається тенденція до 
розширення міжнародних зв'язків в освітній сфері. Зро
стає щорічний набір на факультети ВНЗ, що надають іно
земним громадянам можливість отримати вищу освіту і 
освоювати безліч професій. При цьому, як правило, мова 
навчання для більшості цих студентів є іноземною. Успіхи 
у засвоєнні програми підготовчого відділення у студентів 
різні, і на подальшому навчанні позначається рівень по
чаткової мовної освіти. На практиці, переважають мовні 
навички при недостатньому розвитку письма і читання. 
Також слід враховувати ті види відчуттів (модальність), 
які переважають у студента у процесі навчання. 

Основна частина. В цілому, виділяють візуальні, 
ауді альні, кінетичні і номінальні типи. Візуальний тип до
зволяє засвоювати все різноманіття наочної інформації, в 
той же час гірше сприймається інформація «на слух»; ауді
альний, навпаки, сприяє засвоєнню інформації на слухо
вих образах [1]. Деякі дослідження стверджують, що лю
дина засвоює 10% прочитаної, 20% почутої та 50% почу
тої і побаченої інформації. Саме тому краще від прочита
ного запам’ятовуються побачені епізоди з фільму, в якому 
використовуються візуальні і слухові ефекти [2].

Педагогічний досвід дає змогу викладачеві виявити ці 
особливості в групі студентів та, використовуючи сучасні 
методичні прийоми, оптимізувати вивчення навчального 

матеріалу на занятті і рекомендувати додаткові варіанти 
для самостійної роботи. 

Викладачами кафедри розроблені матеріали для ауді
файлів, що містять розбір клінічних випадків за темою за
няття і алгоритми лікарської тактики. Під час самостійно
го вивчення теми студент має змогу використати ці елек
тронні носії для кращого сприйняття. 

Шляхом анкетування у групах іноземних студентів 
була отримана інформація та проведено аналіз викорис
тання запропонованого методичного додатку. В цілому, 
отримані позитивні відгуки студентів у зв’язку з можли
вістю неодноразово прослухати матеріал  за межами учбо
вої аудиторії при наявності телефону чи ноутбуку. 

Висновок. Отже, даний методичний прийом можна реко
мендувати до широкого впровадження у навчальний процес.
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КОНЦЕПЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ЛЕКЦІЙ В КУРСІ «БІОЛОГІЧНА ХІМІЯ»  
ДЛЯ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ

Наконечна О. А., Вишницька І. А., Попова Л. Д. 
Харківський національний медичний університет

Вступ. Сучасні вимоги до рівня освіти і розвитку осо
бистості призводять до необхідності впровадження не
стандартних методів навчання. На нашу думку, викладачі 
вищої медичної школи, на яких покладені обов’язки чи
тання лекцій, повинні вміло комбінувати традиційні та 
новітні методи навчання, що дозволить підвищувати ініці
ативу і вмотивованість студентів [15]. 

Основна частина. Курс «Біологічної хімії» містить 
достатню кількість лекцій, але більшість з них краще 
сприймається студентами саме в класичному (традиційно
му) поданні матеріалу. Лекції за традиційним методом 
більше відомі як викладачам, так і аудиторії студентів. 
Вони відрізняються переважно навчальною метою, тобто 
спрямованістю на досягнення певного результату навчан
ня, оглядовим, поглибленим, узагальненим або деталізо
ваним характером матеріалу. 

 Однак ми вважаємо, що деякі лекції даного курсу 
більш ефективно проводити за методикою інтерактивного 
навчання. Наприклад, лекцію на тему «Біоенергетичні 
процеси. Основні закономірності обміну речовин» ми 
пропонуємо провести як проблемноорієнтовану лекцію.

Проблемна лекція (проблемноорієнтована) – це така, 
при якій нове знання вводиться через проблемні запитан

ня / завдання / ситуації. Проблемна лекція ставить за мету 
розвинути аналітичні здібності студента, спрямувати його в 
напрямку здобуття нових знань через власну ініціативу та 
активність. 

Визначальна риса проблемної лекції – постановка 
проблеми та її розв’язання. Для досягнення поставленої 
мети під час проведення проблемної лекції необхідно:

• створити уявлення про основні проблеми в рамках 
теми;

• обґрунтувати необхідність їх вирішення;
• продемонструвати напрацьований матеріал з даної 

проблеми з теоретичної
• точки зору та знання, що вже набуті в ході розвитку 

світової науки; 
• поглиблено розглянути актуальні проблеми сучас

ності;
• створити умови для самостійного дослідження сту

дентами суті визначеної проблеми. 
При проблемній лекції процес пізнання студентів від

бувається таким чином, що наближається до дослідниць
кої діяльності. Методика проведення проблемної лекції 
містить у собі: постановку проблеми лектором; надання 
завдання студентам щодо вирішення проблеми; надання 
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системи інформації; обговорення проблеми; проведення 
аналізу існуючих точок зору; розкриття змісту проблеми 
шляхом організації пошуку її рішення, вивчення положень 
і процесів, проведення розрахунків, визначення тенден
цій, надання висновків; оцінку лектором роботи студентів 
щодо розв’язання проблеми та ступеня її вирішення. 

Дана тема базується на знаннях студентів, отрима
них у курсі «Медична хімія» щодо енергетичних взаємо
відносин між організмом людини та оточуючим середо
вищем. Тому на лекції, що передує запланованій інтер
активній, лектором має бути постановлена проблема 
компартменталізації екзергонічних та ендергонічних ре
акцій в клітинах. Студентам надається система інформа
ції. Необхідно також надати завдання студентам щодо 
вирішення проблеми: 

– порівняти процеси окиснення in vitro з біологічним 
окисненням;

– показати джерела енергії та шляхи використання 
енергії в організмі людини;

– з’ясувати способи перетворення і нагромадження 
енергії в організмі людини;

– надати характеристику ферментів біологічного 
окиснення;

– з’ясувати механізм поєднання перенесення електро
нів і окиснювального фосфорилювання;

– пояснити основні постулати хеміосмотичної теорії 
Мітчелла.

Звісно, що поступове вирішення поставленої проблеми 
відбувається протягом лекції через розв’язання наданих 
студентам завдань. Лектор має чіткий план викладення ін
формації. Він розпочинає лекцію з актуальності даної теми 
і в необхідний момент дає слово студентам, які мають ба
жання висвітлити їхні варіанти вирішення завдань. Ство
рюється діалог, дискусія. Протягом лекції відбувається ана
ліз існуючих традиційних та сучасних точок зору, розкрива
ється зміст проблеми шляхом організації пошуку її рішен

ня. Дана тема має інтеграцію з попередніми темами лекцій, 
а саме «Біохімія ферментів» та «Жиро та водорозчинні ві
таміни», тому студенти вже мають необхідну інформацію 
для самостійного пошуку та розв’язання наданих завдань. 
Питання інгібування та роз’єднання окисного фосфорилю
вання пояснює лектор. В кінці лекції лектор узагальнює 
всю інформацію і робить висновок щодо загальних шляхів 
обміну енергії та речовин в організмі людини.

Висновки. Впровадження інтерактивних лекцій при 
вивченні біологічної хімії – це один з методичних прийомів 
викладання, які характеризуються підвищеним ступенем 
мотивації і емоційності, прямим і зворотним зв’язком сту
дентів з викладачем, високою активністю розумової і на
вчальної діяльності. Найголовніші проблеми, які вирішу
ються під час такого навчання: виявлення творчих можли
востей кожного студента, здатність висувати неординарні 
та нестандартні ідеї, самостійне обґрунтування висновків, що 
сприяє формуванню навичок та вмінь студентів, які будуть 
ними використані в подальшій професійній діяльності. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО ЖУРНАЛУ В ЩОДЕННОМУ КОНТРОЛІ 
ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Нескоромна Н. В., Кожухаренко Т. І., Колесниченко О. А., Матюшенко П. М.
Одеський національний медичний університет

На сучасному етапі розвитку інформатизації освіти до
цільним стало введення в навчальний процес електронного 
журналу[1]. Базуючись на досвіді застосування електрон
ного журналу на кафедрі анатомії людини ОНМедУ можна 
говорити про певні переваги та недоліки.

Дана система створена для оперативного контролю 
успішності і відвідування занять. Викладач, який вирішує 
завдання об’єктивної оцінки навчальних досягнень сту
дента, враховує результати комп’ютерного тестування, які 
відображаються в електронному журналі. Також можна 
побачити, скільки разів студент заходив у систему тесту
вання, та які результати отримав при підготовці до тієї чи 
іншої теми. Журнал дає можливість викладачам і студен
там практично безперервно відстежувати персональну та 
групову динаміку успішності і відвідувань. Відпрацьовані 
пропуски або незадовільні оцінки виділені іншим кольо
ром, що робить журнал більш наочним. Якщо студент 
отримав оцінку, яку внесли до електронного журналу, то 

виправити її може тільки викладач, зберігається історія 
виправлень, інформація хто, коли і на якій підставі це зро
бив. Електронний журнал виконує і виховну функцію, 
оскільки батьки можуть зайти на сторінку своєї дитини і 
контролювати успішність з усіх предметів. Разом з цим 
зберігається конфіденційність.

У системі електронного журналу moodle ОНМедУ ре
алізовані технології особистих кабінетів з різними функ
ціями, які залежать від прав доступу і тієї ролі, яку вико
нує користувач (педагог, студент, адміністрація ВНЗ).

Враховуючи факт використання електронного журна
лу для організації практичної роботи викладача в рамках 
кредитнотрансферної системи викладання можна говори
ти про наступні переваги: експлуатаційна простота (про
стота в заповненні, оформленні, редагуванні, а також авто
матичний підрахунок середнього балу успішності студен
та, підрахунок середнього балу успішності всіх студентів 
з певної теми, підрахунок відсотка опитаних студентів за 
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кожне заняття, зв’язки з результатами комп’ютерного тес
тування, створення щомісячних електронних звітів), до
ступність (доступ до електронного журналу з будьякого 
комп’ютера, смартфона підключеного до інтернету), висо
ка надійність (не було випадків втрати інформації), ефек
тивність (реалізація вимог викладачем з обліку, розрахун
ку і публічних даних успішності студентів на сайті універ
ситету, адміністрація ВНЗ може бачити повну картину 
успішності по групам та предметам).

 В контексті переваг є певний недолік. Платформа, на 
якій створений електронний журнал, обтяжена зайвими 
елементами інтерфейсу, що сповільнюють його роботу.

Таким чином, електронний журнал є сучасним інстру
ментом організації ефективної практичної роботи викла
дача в умовах інформатизації навчального процесу.

Література 
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ОРГАНІЗАЦІЯ КУРСІВ ЗА ВИБОРОМ ХІРУРГІЧНОГО СПРЯМУВАННЯ

Никоненко А. О., Губка В. О., Головко М. Г., Вільданов С. Р., Перцов І. В., Подлужний О. О., Вільховой С. О. 
Запорізький державний медичний університет

Вступ. На сьогоднішній день виражена тенденція до 
розвитку вузькоспеціалізованих напрямків практично всіх 
галузей медицини. За таких обставин особливо актуаль
ним є створення курсів за вибором з вивченням цих галу
зевих напрямків. В свою чергу, постає проблема організа
ції таких курсів, враховуючи що граничні норми навчаль
ного навантаження на одну викладацьку ставку мають 
складати не більше 600 годин [1]. Це можливо лише за 
умови зменшення кількості аудиторних годин та збіль
шення об’єму самостійної роботи студентів. За сучасними 
вимогами кредитномодульної системи освіти, учбовий 
процес у вищому навчальному закладі складається з лек
цій, практичних занять та самостійної позааудиторної ро
боти студентів, яка є його невід’ємною складовою. Само
стійна робота студентів є спланованою, пізнавальною, 
організаційно і методично спрямованою діяльністю, яка 
здійснюється індивідуально без допомоги викладача [2].

Сучасна освіта взагалі, та самоосвіта зокрема, немож
ливі без застосування INTERNETмережі. Отже, нагаль
ною є потреба перебудов у системі освіти з точки зору на
вчальнометодичного забезпечення: формування активних 
серверів дистанційного навчання, електронної системи 
обліку та контролю освітнього процесу [3]. 

Основна частина. Для ефективної самостійної робо
ти студенти мають бути зацікавлені в ній. Серед переліку 
створених курсів за вибором студент самостійно обирає 
той, що складає для нього найбільший інтерес. Це мотивує 
до навчання, оскільки майбутній фахівець обирає ту дис
ципліну, якою цікавиться та хоче опанувати. 

На кафедрі госпітальної хірургії створено онлайнкур
си на базі платформи edX ЗДМУ. Цикл за вибором «Судин
на хірургія» для студентів V курсу включає 5 інформацій
них онлайнблоків: синдром ішемії кінцівок, хронічна ве
нозна недостатність, венозний тромбоемболізм, хірургічна 
профілактика порушень мозкового кровообігу. Цикл за ви
бором «Основи трансплантології» для студентів VI курсу 
складається з 5 інформаційних онлайнблоків (загальні пи
тання трансплантології, трансплантація нирки та підшлун
кової залози, трансплантація печінки та кишечника, тран
сплантація серця та легенів, клітинна трансплантація) та 
практичних занять на базі клініки. Онлайнкурси включа
ють учбові матеріали структуровані за темами (у текстово
му форматі, фото, 3D анімаційні та відеоматеріали), які 

оформлені на українській та англійській мові для вітчизня
них та іноземних англомовних студентів відповідно. В кінці 
курсу студенти проходять онлайнтестування, результати 
якого підраховуються автоматично та відображаються в 
сертифікаті закінчення курсу. Це дає можливість викладачу 
зосередитися на реалізації та контролі практичних навиків 
студентів. Впровадження комп’ютерних технологій у ви
вчення та контроль теоретичної частини з одного боку, на
дає можливість гнучкого графіку індивідуального опану
вання матеріалу, з іншої – дисциплінує та стимулює само
свідомість.

Безумовно, клінічні курси мають нести практичне на
вантаження. На базі клініки студенти курують тематичних 
пацієнтів, доповідають на щоденних ранкових зборах від
ділень клініки, приймають участь в клінічних обходах, 
відвідують операції. Щотижня проводяться кафедральні 
науковопрактичні студентські конференції з мультиме
дійними презентаціями за результатами роботи відділень 
клініки з детальним аналізом (скарги, анамнез, дані обсте
ження пацієнтів, фото, анімаційні та відеоматеріали) най
більш показових клінічних випадків.

Проходження курсів за вибором, на наш погляд, допо
магає студенту свідомо ствердитися у виборі майбутньої 
спеціальності. 

Висновки:  1. Створення курсів за вибором мотивує 
студентів до вивчення матеріалу. 

2. Онлайнскладова курсів дозволяє ефективно реалізо
вувати теоретичну частину, адаптуючи навчальний процес 
до регламентованих критеріїв навчального навантаження.

3. Залучення студентів до підготовки матеріалів та ви
ступів на щотижневих кафедральних науковопрактичних 
конференціях дає змогу вдосконалювати аналітичне клі
нічне мислення, ораторську майстерність, адаптувати до 
майбутніх публічних виступів на конференціях.
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ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА З ХІРУРГІЇ ЯК СПОСІБ ФОРМУВАННЯ КЛІНІЧНОГО МИСЛЕННЯ 
МОЛОДИХ ЛІКАРІВ

Никоненко А. О., Іващук Д. О., Головко М. Г., Грушка В. А., Вільховой С. О., Волошин О. М.
Запорізький державний медичний університет

Сучасна медична освіта є одним із важливих факторів 
розвитку суспільства. Розвиток вищої медичної освіти пе
редбачає набуття студентами високого професійного рів
ня, що відповідає вимогам сучасного суспільства. 

Реформуванням системи медичної освіти ставить пе
ред нами нові вимоги та складні завдання щодо підготов
ки майбутніх фахівців, здатних добре орієнтуватися в різ
номанітній патології, у тому числі в хірургічній. Осно
вною метою підготовки стає формування спеціаліста, 
який вміє поєднувати теоретичні знання із практичними 
навичками. У зв’язку з цим зростає роль проведення ви
робничої практики у студентів медичного факультету у 
педагогічному процесі. 

Виробнича практика з хірургії передбачає проведення 
професійної підготовки молодих фахівців на 4 (практика у 
стаціонарі) та 5 (поліклінічна практика) курсах медичного 
факультету. Кожна група студентів при надходженні на 
цикл практики з хірургії підпорядковується куратору від ка
федри, який розподіляє студентів в залежності від курсу по 
кабінетах поліклініки чи хірургічних відділеннях. На своїх 
робочих місцях студенти зустрічаються з різними хірургіч
ними нозологіями у тому числі вузькопрофільними. Особ
лива увага приділяється сучасним аспектам судинної, ендо
кринної хірургії, кардіохірургії, питанням трансплантації. 
Кожен із молодих фахівців має можливість спілкування із 
хворими: збору скарг, проводять об’єктивне обстеження, 
приймають участь у проведенні інструментальних методів 
дослідження із наступним обговоренням їх результатів та 
призначенням разом із спеціалістом хірургічного та/або те
рапевтичного лікування. По закінченню циклу виробничої 
практики з хірургії всі студенти проходять тестування. Ви
користання тестів у навчальному процесі надійно увійшло 
у світову педагогічну практику. Проте постійне викорис
тання такої форми контролю знань відтісняє на другий план 
найбільш важливу частину заняття з хірургії – практичну. 
Як результат, студент, який добре виконує тестові завдання, 
не завжди може обґрунтувати свою відповідь. Його знання 
стають фрагментарними, базуються на стандартних моде
лях ситуацій, а клінічного мислення і практичної підготов
ки бракує. Сучасний професійний медичний працівник має 
володіти не лише теоретичними знаннями, а й відпрацьова

ними практичними навичками, вміти миттєво приймати 
правильні рішення за браком часу, враховуючи тяжкість 
стану хворого. Єдиним ефективним способом досягнення 
таких цілей є безпосередня робота з пацієнтами, що формує 
клінічне мислення. Таку роль у формуванні професійної 
компетентності відіграє виробнича практика, яка послідов
но продовжує навчальний процес та органічно поєднує тео
рію з практикою. Вона дозволяє студентам перенести отри
мані у процесі навчання знання і вміння у клінічну ситуа
цію, самостійно приймати рішення, обґрунтовуючи їх до
цільність перед керівником практики, навчитись суборди
нації та роботі в колективі, опанувати навичками професій
ного спілкування. 

Таким чином, опанування практичних навичок з ви
користанням сучасних технологій, матеріалів і методів до
слідження під час виробничої практики у вищому медич
ному закладі спонукає розвитку клінічного мислення та 
дозволяє краще підготувати студента до майбутньої прак
тичної роботи в лікувальних закладах. 

Література
1. Виробнича практика як складова навчального про

цесу за кредитномодульної системи навчання / Л. Ф. Кась
кова, О. Ю. Андріянова, О. О. Карпенко [та ін.] // Кредитно
модульна система організації навчального процесу у вищих 
медичних (фармацевтичному) навчальних закладах Украї
ни на новому етапі (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)
НЗ України за допомогою відеоконференцзв’язку): матері
али Х ювіл. Всеукр. навч.наук. конф. з міжнар.участю. – 
Тернопіль, 2013. – Ч. ІІ. – С. 151 – 155. 

2. Програма навчальної дисципліни підготовки студен
тів у вищих медичних закладах освіти IV рівня акредитації 
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вальна справа», 7.12010002 «Педіатрія». – 2015. 

3. Удосконалення якості підготовки лікарів в умовах 
Бо лонського процесу / [Л.В.Глушко, Н.В.Чаплинська, 
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4. Research methods and methodologies in Education /[J. 
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Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ

Незважаючи на вищезазначені переваги, тестування 
як інструмент освітнього процесу має певні недоліки, 
оскільки не враховує індивідуальних особливостей сту
дента, зокрема психофізіологічних стан особистості, роз
витку аналітичного мислення, пам’яті, що спричинює 
встановлення невірного причиннонаслідкового зв’язку 
між знаннями й уміннями, що перевіряються, і отримани
ми студентами результатами. 

Проте цих недоліків можна уникнути, якщо у структу
рі тесту питання подавати у формі тексту, графічного зо
браження, фото, малюнку, формули і використовувати тес
ти не тільки формату А вибору однієї відповіді з декількох 
запропонованих до питання, а також альтернативного чи 
множинного вибору, тести на розрізнення, ґрунтування, 
систематизацію та класифікацію елементів [2]. Напри
клад, такі завдання, як «вставте пропущене», «підкресліть 

Аналіз результатів тестування викладачем включає 
окрім фіксації кількості помилкових відповідей, а й об
ґрунтоване пояснення вірної відповіді, що дозволяє сту
денту об’єктивно оцінити рівень знань з біологічної хімії 
та скорегувати свою підготовку до практичного заняття у 
майбутньому .

Висновки: Тестування є науково обґрунтованим ме
тодом моніторінгу знань, умінь і навичок студентів, який 
дозволяє не тільки здійснювати індивідуальний контроль 
результатів їх навчання, а й мобільно керувати навчально
виховним процесом. Ефективним є використання за зміс
том і формою професійно зорієнтованих тестів, оскільки 
саме вони дозволяють перевірити рівень сформованості 
професійних та комунікативних компентентностей май
бутніх провізорів.

Література 
1. Довгополова Я.В. Впровадження тестової методики 

в процес навчання у вищих навчальних закладах [Елек
тронний ресурс] / Я.В. Довгополова. Режим доступу:http://
archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/vkhnu/Rgf/2011_972/ 
11dyvvnz.pdf

2. Тестування як основа кредитномодульного контр
олю/ С. М. Геряк, І. В. Корда, Н.І. Багній [та ін.]// Медична 
освіта. – 2010. – №1. – С. 77–79

3. Тестові технології в навчальному закладі : метод. 
посіб. / Л.І. Паращенко, В.Д. Леонський, Г.І. Леонська. К. : 
ТОВ „Майстерня книги”, 2006. 217 с.

4. Якимець Н., Мирончук Н.М. Тестування як метод 
оцінювання знань, умінь, навичок студентів // Модерніза
ція вищої освіти в Україні та за кордоном : збірник науко
вих праць / за заг. ред. д.п.н., проф. С. С. Вітвицької, к.п.н., 
доц. Н. М. Мирончук. – Житомир: Видво ЖДУ ім. 
І. Франка, 2014. – С. 160162.

Вступ. У продовж двадцяти років в Україні активно 
впроваджується тестування в якості вхідного, поточного і 
кінцевого контролю як на рівні початкової та середньої 
освіти, так і вищих навчальних закладів. Програма підго
товки висококваліфікованих провізорів передбачає глибо
кий рівень знань з біологічної хімії, як однієї з фундамен
тальних дисциплін у системі медикофармацевтичної 
освіти. Використання тестів для визначення рівня засво
єння теоретичних знань є ефективним методом оцінюван
ня рівня знань, умінь і навичок студентів з будьякого роз
ділу навчальної програми. У зв’язку з цим тестовий контр
оль, як засіб оптимізації навчального процесу, набув ши
рокого поширення у вищих медичних (фармацевтичних) 
навчальних закладах [1].

Основна частина. Мета роботи полягає у вивчення 
особливостей використання тестів при вивченні дисциплі
ни “Біологічна хімія” як ефективного засобу контролю 
сформованості професійних компетентностей майбутніх 
провізорів.

У світлі сучасної освітньої парадигми науковці роз
глядають тест як ефективний засіб діагностики сформова
них знань, умінь і навичок, що характеризується валідніс
тю, стандартизованістю, об’єктивністю даних на момент 
його застосування [3] та складається з тестових завдань, 
стандартизованої процедури проведення і опрацювання 
результатів [4]. 

Тест дозволяє у продовж обмеженого часу у великої 
кількості студентів об’єктивно оцінити рівень їх знань, 
умінь і навичок із різного за обсягом засвоєного студента
ми навчального матеріалу (теми, розділу або всього курсу 
дисципліни, змістового чи підсумкового модулю). Прове
дення тестового контролю на кожному практичному за
нятті дозволяє оцінити викладачеві ефективність методів 
та прийомів, які застосовуються на заняттях, і створює 
умови для постійного зворотного зв’язку між студентом і 
викладачем.

Під час підготовки до тестування студенти мають 
можливість розвинути вміння й навички аналізувати і уза
гальнювати навчальний матеріал, встановлювати причин
нонаслідкові зв'язки і робити висновки. На кафедрі фар
мацевтичної, біологічної та токсикологічної хімії фарма
цевтичного факультету Національного медичного універ
ситету імені О.О. Богомольця створений навчальний по
сібник є частиною навчальнометодичного комплексу з 
біологічної хімії і призначений не лише закріпити знання, 
набуті під час засвоєння дисципліни, а й розвиватиме са
мостійність і творчий підхід самостійність і творчий під
хід при підготовці до складання поточних та підсумкових 
модульних контролів з біологічної хімії та ліцензійного 
іспиту «Крок 1. Фармація»
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Ключові слова: ліцензійний інтегрований іспит 
«Крок 1», Google Form.

Системі ліцензійних інтегрованих іспитів (ЛІІ) приді
ляється значна увага не тільки у світі аналізу знань студен
тівмедиків, але й перевірці якості та ефективності роботи 
кафедральних колективів. ЛІІ є комплексом засобів стан
дартизованої діагностики рівня професійної компетент
ності, що є складовою частиною державної атестації сту
дентів, які навчаються за спеціальностями напрямів під
готовки "Медицина" і "Фармація", та лікарів (провізорів), 
які проходять первинну спеціалізацію (інтернатуру), у ви
щих закладах освіти незалежно від їх підпорядкування. 

Проведення ліцензійних інтегрованих іспитів у 
ВНЗ(Ф)НЗ України базується на діючій нормативній базі, 
складеній з урахуванням досвіду діяльності Центру тесту
вання, Українського центру якості освіти та міжнародного 
досвіду Національної Ради медичних екзаменаторів 
(NBME, США), Медичної асоціації Великобританії (GMC 
UK), Центру тестування США (ETC GREtest), Асоціації 
медичних коледжів США (МСАТ), Центру тестування Ве
ликобританії (ОЕТ Centre). Рішенням всесвітньої конфе
ренції (Філадельфія, США, 1998) програма ліцензійних 
іспитів України була рекомендована іншим країнам, які 
впроваджують ліцензійні або сертифікаційні іспити, як 
модель для використання.

Ліцензійні іспити проводяться відповідно до Поло
ження про систему ліцензійних інтегрованих іспитів фа
хівців з вищою освітою напрямів «Медицина» і «Фарма
ція», затвердженого наказом МОЗ України від 14.08.1998 
№251, Положення про організацію та порядок проведення 
державної атестації студентів, затвердженого наказом 
МОЗ України від 31.01.2005 №53, наказу МОЗ України від 
15.01.1999 №7 «Про заходи щодо виконання наказу МОЗ 
України від 14.08.1998 №251 «Про затвердження поло
ження про систему ліцензійних інтегрованих іспитів фа
хівців з вищою освітою напрямів «Медицина» та «Фарма
ція», Порядку проведення ліцензійних інтегрованих іспи
тів, погодженого з МОЗ України 29.04.2013 р.

Підготовка до ЛІІ «Крок 1» є не лише формою конт
ролю та самоконтролю готовності, а й повторенням на
вчального матеріалу з дисциплін, які є складовими цих 
іспитів. 

Успішне складання студентами ЛІІ залежить не тільки 
від студентів, але й від організованої роботи кафедраль
них колективів, які повинні організувати розробку робо
чих навчальних програм, навчального та методичного за
безпечення, методик оцінювання, орієнтованих на форму
вання загальних (універсальних) та спеціальних (профе
сійних) компетенцій під час вивчення дисципліни.

Підготовка до складання ЛІІ «КРОК1» і «КРОК2» 
традиційно перебуває в полі уваги ректорату. Під час за
сідань вчених рад університету та факультетів, нарад за

вучів кафедр, особливий наголос робиться на необхіднос
ті якісного викладання, що дозволить студентові вільно 
орієнтуватися в матеріалах дисципліни й обирати пра
вильну відповідь, навіть не знаючи питань заздалегідь [1]. 

Деканатами факультетів, відповідальних за підготов
ку до ЛІІ, протягом усього навчального року проводиться 
відповідна організаційна підготовча робота.

Підготовка здійснювалася цілеспрямовано і комплек
сно, традиційно складалася з циклу додаткових лекцій по 
кожній з задіяних навчальних дисциплін, практичних роз
борів тестових завдань, тренувань на базі Інституту якості 
освіти за участі викладачів відповідальних кафедр. Пере
вірка набутих знань здійснювалася за рахунок написання 
трьох пілотних тестувань, ректорських зрізів та онлайн
тестування за допомогою Google Form.

Ректорський контроль було проведено для студентів 
медичних факультетів у формі електронного тестування в 
осінньому семестрі поточного навчального року на базі 
Навчальнонаукового інституту якості освіти ХНМУ  
Кількість завдань з кожного предмету було від 1625 тес
тів у формі ситуативних завдань різного рівня складності 
формату А.

За результатами ректорського контролю деканатами 
були сформовані «групи ризику». 

Крім обов’язкових для всіх додаткових лекцій та 
практичних занять студенти мусили відвідувати за відпо
відними графіками консультації з усіх дисциплін, що вхо
дять до ЛІІ. Контроль підготовки здійснювався шляхом 
проведення 3 претестів.

Нововведенням у цьому році було створення онлайн 
тестування на базі сервісу Google Form. Деканатами та ка
федрами факультетів був розроблений банк тестових за
вдання за допомогою якого студенти мали змогу дистан
ційно проходити тестові завдання по дисциплінам або бу
клетам за останні роки. Особливістю даної системи є те, 
що деканати мають змогу проводити постійний моніто
ринг якості складання тестування та рівень підготовки 
студентів до ЛІІ «КРОК» [2].
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лаєва. – Матеріали Всеукраїнської навчальнонаукової 
конференції з міжнародної конференції.  Тернопіль. 
2014. с. 385.
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ФОРМУВАННЯ АДАПТОВАНОСТІ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ 
ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Ніколаєва О. В., Шутова Н. А. 
Харківський національний медичний університет

Вступ. Останнiм часом багатьма науковопедагогіч
ними працівниками висловлюється думка, що у студентів 
3 та 4 курсів, які ще 23 роки потому вступали до ВУЗу із 
великою мотивацією та бажанням отримати знання, зни
кає активація до навчальної діяльності. Багато джерел вка
зують на те, що ця позиція формується саме пiд час на
вчання у ВНЗ [2, 3]. Це важливе питання виявляють і в 
системі професiйної медичної освiти – яка є простором 
пiдготовки медичних кадрiв [1, 3].

Аналiз наукових джерел з питань підивищення мотива
ції студентів до навчання дозволив виявити, що є додатковi 
резерви в удосконаленні органiзацiї системи освiти в ме
дичному ВНЗ з урахуванням сучасних вимог до фахiвця. 
Виникає необхiднiсть детального вивчення і впровадження 
нових педагогiчних пiдходiв, спрямованих на підвишення 
мотивації студентівмедиків до отримання знань. Тому ме
тою дослідження стало розробка та впровадження комплек
су психологопедагогiчних умов, спряовних на розвиток 
процесу формування професiйної компетентності.

Основна частина. Дослiдноекспериментальна робота 
проводилася на базi ХНМУ протягом півтора року. У до
слідженні взяло участь 150 студентів, які було поділено на 
2 групи – контрольну і експериментальну. На констатуваль
ному етапі у студентів обох груп було порівняно загальні 
підсумки успішності за 12 курс навчання, виявлено рівні 
професійної спрямованості, проведено анкетування та ви
значені приорітетні форми отримання знань студентами. 

Початкові результати роботи показують, що адаптацiя 
студентiвмедикiв до майбутньої професiйної дiяльностi 
була сформована стихiйно і в межах 12 курсу освiтнього 
процесу у ВНЗ зацікавленість знижується. Зацікавленість 
і мотивацію до навчання виражали через динаміку крите
рію успішності. 

Далі, на формувальному етапі в експериментальних 
групах для активiзацiї навчальної дiяльностi студентів по

ряд із загальноприйнятими методами навчання було впро
ваджено різні іноваційні методи навчання. Окремий ак
цент був зроблений на закрiплення теоретичних знань, а 
також в підготовці студентів 3 курсу до складання ліцен
зійного іспиту Крок1. Встановлено, що найбiльшi змiни 
вiдбулися в експериментальнiй групi, де було випробувано 
комплекс психологопедагогiчних умов оптимiзацiї адап
тацiї студентiв до професiйної дiяльностi: спостерігається 
підвищення рiвню професiйної спрямованостi до 44,4 % у 
порiвняннi з контролем. 

За результатми роботи розроблено модель адаптацiї 
студентiвмедикiв до майбутньої професiйної дiяльностi в 
процесi навчання, що містить взаємозалежнi компоненти: 
цiльовий; процесуальнозмiстовний та результативнооцi
ночний. Обґрунтовано комплекс психологопедагогiчних 
умов ефективної адаптацiї студентiвмедикiв до майбут
ньої професiйної дiяльностi.

Висновки. Нова модель адаптацiї до професiйної ді
яльності буде сприяти підвищенню мотивації до отриман
ня професійних навичок, формуванню повного розуміння 
використання симуляційних методів навчання безпосе
редньо на базі медичного ВНЗ. Оскільки, від активної під
готовки студентів на теоретичних кафедрах залежить їх 
підготовка до наступного етапу – навчання в клініці. 
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ЕТАПИ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ МОРФОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Ніколенко Д. Є., Винник Н. І., Совгиря С. М., Бабенко В. І., Сидоренко М. І.
ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія»

Модернізація медичних вишів України підпорядкова
на стратегії «Здоров’я через освіту». Це відповідає сучас
ним потребам як населення держави, так і міжнародного 
ринку праці. В основі даної стратегії лежить, понад усе, 
підвищення якості підготовки лікарів [4,5].

В підготовці лікаря будь якої спеціальності, важлива 
роль відводиться активному пізнанню навчальних предме
тів, самоосвіті студентів. В кінці цього шляху суспільство 
сподівається отримати якісного спеціалістамедика за ко
роткий проміжок часу (68 років). Однак виявляється, що 
вона (якість) є складною філософською і соціальною кате
горією, яка не може бути розв’язана єдиним якимнебудь 
прийомом у вигляді, наприклад, короткого усного опиту
вання чи технологією – контрольної письмової роботи.

Мета нашої роботи – висвітлити вплив різноманітно
го спектру технологій на підвищення якості навчального 
процесу у медичному виші з патологічної анатомії.

Як відомо підготовка фахівцямедика відбувається 
шляхом навчання і контролю засвоєних знань. На тепе
рішній час існує 3 моделі навчання студентів на лекції і 
практичному занятті – пасивна, активна та інтерактивна. 
При пасивній моделі навчання ми маємо «монолог», тоб
то однобоку передачу певної інформації слухачам. При 
активній моделі навчання студентів відбувається час від 
часу «діалог» лектора з аудиторією (проблемна лекція). 
Тобто з’являється можливість контролю засвоєння нада
ної інформації студентами шляхом постановки питань на
прикінці лекції, наприклад про зворотність і незворотність 
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певних стадій патологічного процесу в організмі хворої 
людини, диференційної діагностики, тощо … [6]. Наре-
шті інтерактивна (англ. interaction – взаємодія) модель 
навчання є поєднанням пасивної і активної форми. При 
цьому відбувається «діалог» між викладачем і студентом, 
між студентами у формі дискусії, фронтального опитуван
ня. Нова система навчання студентів – кредитномодуль
на. Вона спрямована на інтенсифікацію навчального про
цесу. Певна кількість тем з патоморфології відведена для 
самостійного вивчання, що згодом контролюється (прида
єтеся велике значення самоосвіті майбутніх медиків) В не
далекому минулому довгий час була система контролю 
знань і вмінь у вигляді усного іспиту з предмету – патоло
гічної анатомія за моделлю – екзаменаторстудент. На змі
ну усному іспиту прийшов тестовий контроль знань і 
вмінь згідно до Болонської системи освіти [4]. Введений 
тестовий контроль знань і вмінь мав переваги перед усним 
опитуванням. Він ніс, насамперед, елемент об’єктивності, 
коли за короткий проміжок часу можна було проконтро
лювати знання студентів декількох груп.

Контроль знань студентів один з важливих компонен
тів навчального процесу на кафедрі патологічної анатомії. 
Основна його функція полягає в формуванні клінікоана
томічного мислення при розв’язанні тестових завдань, що 
в майбутньому забезпечить потреби клініки в діагностиці 
захворювань людини, аналізі перебігу хвороб та їх про
гнозі [1]. Ще у 90х роках минулого століття на кафедрі 
патологічної анатомі Української медичної стоматологіч
ної академії вперше в Україні під керівництвом д.мед.н., 
професора Гасюка А.П. була почата розробка рейтингової 
системи навчання студентів ІІІ курсу медичного і ІІІІІ 
курсів стоматологічного факультетів. На той час в учбових 
закладах розвинених країн це був принципово новий ме
тод навчання і контролю знань майбутніх фахівців. Рей
тинг – (англ. Raiting – оцінка, шкала) – означає сумарну 
оцінку знань та вмінь студента, якісний показник профе
сійної підготовки спеціаліста, це інтегративний показник 
його учбовопізнавальної діяльності. Вивчення хвороб 
людини, як матеріального субстрату, за рейтинговою сис
темою навчання відбувався за нозологічним принципом 
на різних структурнофункціональних рівнях із залучен
ням клінічної ситуації, обстеження хворої людини на рівні 
пропедевтики внутрішніх хвороб [3].

При цьому розробка рейтингової системи навчання і 
контролю знань студентів включала в собі значну роботу 
викладачів. Поперше, розробку графів логічної структу
ри тем загальнопатологічних процесів і нозології, напи
сання мікролекцій за алгоритмом [2]; подруге, розробку 
інтегративних по вертикалі тестів для оцінки вихідного 
рівня знань і вмінь студентів ІІ та ІІІ курсів перед вивчен
ням питань загальної патологічної анатомі, далі розробку 
інтегративних тестів за вертикаллю та по горизонталі для 
самостійної роботи студентів з анонімними препаратами 
уражених хворобою органів людини; розробку контролю
ючих тестів – алгоритмів для макро, мікропрепаратів, ти

пових задач. Рейтинговий метод навчання студентів з па
тологічної анатомії, він мав успіх у них, ніс елемент 
об’єктивності оцінки знань та вмінь, визначав рівень 
успішності навчання (за 11бальною системою), конкрет
но вказував студенту на недоліки при вивченні попередніх 
дисциплін, знань, які знадобилися для вирішення клініко
морфологічних проблем тестів. Були відзначені студенти з 
високим рівнем навчання (4,54,75,5,0), що відповідало 
від 9 до 11 балів, з такою успішністю навчання на ІІІ курсі 
медичного факультету було 2025 студентів, на ІІІ курсі 
стоматологічного факультету 1820 студентів. Після спів
бесіди з професором кафедри вони звільнялись від іспиту 
за рішенням деканату академії. Серед інших студентів та
кож було помітне покращення навчання. 

В подальшому рейтинговий метод навчання був роз
глянутий на нарадісемінарі завідувачів кафедр патологіч
ної анатомії медичних вишів України і рекомендований 
для викладання студентам. В теперішній час кафедра па
тологічної анатомії використовує перевірені часом роз
робки рейтингової системи навчання в кредитномодуль
ній системі [2].

Висновки: 1. Безперечно різноманітні види, форми та 
методи контролю знань та вмінь відіграють важливу роль 
в навчальному процесі. Вони спонукають студентів до 
систематичної праці, дають змогу кожному з’ясувати рі
вень своїх знань і вмінь. А найголовніше – це привчають 
проводити спочатку диференційний аналіз між нормою і 
патологією (міжпредметні морфологічні зв’язки), згодом 
– внутрішньо предметний аналіз (диференційна діагнос
тика патологічних процесів) з виходом на клінікоанато
мічний аналіз (етіологія, патогенез, патоморфологія, 
ускладнення, результаті та прогноз захворювань).
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НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ПРИ ВИКЛАДАННІ 
ПРЕДМЕТА «ФАРМАКОЛОГІЯ»

Носівець Д. С., Жилюк В. І., Опришко В. І. 
Державний заклад «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»

якому розміщені тематичні плани і завдання за всіма тема
тичними розділами дисципліни «фармакологія» [12]. Обо
в'яз ковим елементом роботи є також освоєння принципів 
лікарської рецептури, чому приділяється увага на кожно
му практичному занятті даних предметів протягом усього 
періоду навчання студентів.

Позааудиторна робота студентів також ґрунтується на 
інтегрованому підході до вивчення предмету «фармаколо
гія» в тісному зв'язку з іншими базовими і фармацевтич
ними дисциплінами. До складу позааудиторної роботи 
студентів входить підготовка до кожного практичного за
няття згідно з розробленими та опублікованими методич
ними рекомендаціями. Результати такої роботи перевіря
ються і оцінюються викладачем на відповідному тематич
ному занятті. Крім того, студентам пропонується спеці
альна тематика самостійних занять з найбільш актуальних 
і важливих питань, а також з додаткових питань курсу 
«фармакологія». Також заохочується робота студентів з лі
тературою монографічного та поточного характеру, а та
кож даними інтернетресурсів. Результати позааудиторної 
роботи оформлюються студентами у вигляді рефератів, 
доповідей, а найкращі з них – виносяться на обговорення 
в групи студентського наукового товариства кафедри. 
Проведення занять студентського наукового товариства 
забезпечується таким чином, що композиція доповідей 
обумовлює висвітлення питань не лише щодо фармакокі
нетики і фармакодинаміки, а також освітлюються питання 
фармакогностичного і фармакохімічного характеру, що 
обумовлює обговорення особливостей механізму дії і ви
користання лікарських речовин.

Висновки. Навчальнометодичне забезпечення освіт
нього процесу та технологічні заходи щодо підготовки 
студентів при викладанні предмету «фармакологія» спри
яють підвищенню зацікавленості до навчання, узагаль
ненню уявлення студентів про найбільш важливі питання 
цієї дисципліни і призводить до оптимальної організації їх 
аудиторної та позааудиторної роботи, що важливо для ви
сокого професійного формування майбутнього лікаря та 
особистості.
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Вступ. Європейська інтеграція України до країн ЄС ви
кликала необхідність у відповідних змінах системи освіти. 
Зокрема, розширення ринку медичних послуг та висока 
конкуренція на ньому викликає необхідність у якісній під
готовці майбутніх фахівців цієї галузі.

Значне місце в навчальному процесі студентів ІІ та ІІІ 
курсів медичних та стоматологічних факультетів займає 
предмет «фармакологія» [1]. Аудиторна та позааудиторна 
робота при вивченні цього предмету заснована на базовому 
освоєнні студентом основних теоретичних дисциплін – фі
зіологія, анатомія, патологічна фізіологія та інші. Ці дис
ципліни дають можливість об'єднати і сформувати в уяв
ленні майбутнього лікаря різну за обсягом і складну для 
сприйняття і запам'ятовування інформацію щодо фармако
кінетики, фармакодинаміки, фізичних і хімічних властивос
тей лікарських засобів, отримання лікарської сировини та їх 
дії на живий організм в аспекті клінічної і професійної ді
яльності майбутнього фахівця [2  5].

Основна частина. При плануванні роботи студентів 
нами приділяється велика увага таким особливостям на
вчального процесу, як залежність дії лікарських речовин 
від їх хімічної будови, особливості фармакокінетики і фар
макодинаміки препаратів рослинного та синтетичного по
ходження [6  8]. При цьому певна увага повинна звертати
ся і приділятися на особливості вибору найбільш доціль
ної медикаментозної форми лікарської речовини, що ви
значає найкращу, максимальну біодоступність головної 
базової речовини [9].

Оптимізація самостійної роботи студентів, на наш по
гляд, можлива і досягається шляхом формування значної 
кількості тестових завдань різної форми та рівня склад
ності з різних розділів предмету «фармакологія». При цьо
му значна кількість тестових завдань нами оформляється 
зі спеціальними умовами, описом клінічних і фармаколо
гічних ситуацій, що сприяє позитивній мотивації студен
тів і формуванню певного психологічного налаштування 
при підготовці до тематичних занять з предмету «фарма
кологія» і освоєння майбутньої професії [10, 11].

На практичних заняттях зі студентами розбираються 
питання, які зачіпають різні аспекти тематичного уроку – 
вихідний контроль знань, основний рівень знань і заключ
ний контроль. Необхідною умовою при проведенні прак
тичного заняття є об'єднання основних і найбільш склад
них питань загальної та спеціальної фармакології.

Важливе значення мають експериментальні досліджен
ня, які ми включаємо в склад практичних занять [11]. Ці 
заняття полягають в об'єднанні експериментів фармацев
тичного та фармакологічного характеру, на яких вивчають
ся оптимальна лікарська форма і шляхи введення лікарської 
речовини, що забезпечують максимальний фармакологіч
ний результат, токсичність препаратів, вплив на різні фізіо
логічні системи організму тощо. До елементів самостійної 
роботи студентів відноситься також рішення комп'ютерних 
задач контрольного та навчального характеру.

На кафедрі фармакології та клінічної фармакології ДЗ 
«ДМА МОЗ України» для ефективного забезпечення сту
дентів навчальним матеріалом працює інтернетсайт, на 
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ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ВИКЛАДАННЯ АНГЛОМОВНИМ СТУДЕНТАМ

Овчаренко О. Б., Лященко О. А., Каліновська О. І., Паращук В. Ю., Граділь О. Г., Олійник А. О.
Харківський національний медичний університет

Активна міжнародна діяльність вищих навчальних за
кладів є запорукою їх стійкого розвитку в сучасному гло
бальному світі. Останнім часом в університеті постійно 
збільшується контингент іноземних студентів, які навча
ються англійською мовою. У зв’язку з цим організація 
ефективного процесу навчання англомовних студентів, що 
забезпечує високу якість навчальних послуг згідно до су
часних концепцій викладання є актуальною. Процес на
вчання повинен бути багатовекторним, гнучким та відкри
тим. Слід уникати пасивного засвоєння матеріалу, дисба
лансу між теоретичною та практичною підготовкою. Під 
час практичних занять у студентів повинні формуватися 
відповідні вміння та практичні навички в умовах, макси
мально наближених до реальної роботи лікаря. 

Враховуючи наявність мовного бар’єру у іноземних 
студентів, робота з пацієнтами, як правило, пов’язана з ве
ликим психологічним навантаженням на студентів та ви

кладачів. Певною мірою допомогти у вирішенні цих про
блем може використання технології «Вивчення випадку». 

«Вивчення випадку»  комплексний методичний засіб 
навчання побудований на структурах вирішення проблеми 
або на структурах її розпізнавання. Моделюються пробле
ми у формі професійного випадку, або вони одержуються 
з конкретних випадків. Для вивчення випадку найбільш 
часто ми застосовуємо ситуацію, яка вже відбулася на
справді. 

Метод «Вивчення випадку» висуває високі вимоги як 
до викладачів, так і до студентів. Педагоги повинні шука
ти відповідні випадки, узагальнювати всю важливу інфор
мацію, попередньо опрацьовувати її з дидактичного по
гляду, адаптувати відповідно до іноземних студентів. Сту
дентам слід відпрацьовувати навички групової роботи, 
самостійного пошуку інформації та шляхів вирішення 
проблеми. 
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До випадків пред’являються такі основні вимоги: 
 відповідність дійсності;
 доступність;
 можливість декількох рішень.
Під час дидактичного перегляду комплексні випадки 

можуть бути перероблені в придатну до студентів форму:
 представлення проблем як вже вирішених;
 демонстрація окремих рішень проблеми за допомо

гою додаткового матеріалу;
 обмеження постановки мети.
На практичних заняттях з англомовними студентами 

найбільш часто ми використовуємо технологію «Вивчен
ня випадку» таким чином: 

 викладач та усі студенти разом розбирають випадок;
 декілька малих груп розбирають різні випадки з ке

рівником дискусії.
Послідовність етапів використання технології «Ви

вчення випадку» така: зіставлення – інформація – дослі
дження – вирішення – обмін думками – порівняння з ори
гіналом.

Виходячи з цього метод дозволяє:
 підсилити навчальну мотивацію: студенти розгляда

ють конкретні проблеми та питання важливі для професії;
 підвищити самостійність студентів;
 навчити студентів роботі в групі;
 відпрацьовувати здатність находити рішення проб

леми;
 розглядати комплексні навчальні ситуації, які орієн

товані на майбутню професійну діяльність.

Технологія «Вивчення випадку» дозволяє навчити 
студентів мислити логічно, на конкретних прикладах де
монструє як приймати самостійні рішення щодо встанов
лення діагнозу та визначення тактики ведення пацієнтів. 
Таким чином, використання методу наближає систему ви
кладання до питань практики та готує випускників до са
мостійної роботи. 
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Вступ. На сьогодні в умовах зміни освітнього середо
вища, інтенсифікації освітнього процесу та з урахування 
соціопсихологічних та культурних особливостей нового 
покоління студентів, вкрай важливо знаходити та впрова
джувати в навчальну діяльність сучасні педагогічні ін
струменти та технології, що могли б забезпечити високу 
якість та ефективність освітнього процесу. Реформування 
системи охорони здоров’я вимагає від фахівців у цій сфері 
не лише глибокого рівня професійних знань, навичок та 
компетенцій, але й доброї обізнаності в питаннях економі
ки охорони здоров’я, актуалізуючи значення цієї дисци
пліни та вимагаючи від її викладачів значного професіона
лізму та педагогічної майстерності.

Основна частина. Важливим завданням при вивченні 
студентамимедиками дисципліни «Економіка охорони 
здоров’я», зважаючи як на вимоги сучасної системи вищої 
освіти, так і вимоги ринку праці та майбутньої професій
ної діяльності, що наразі формуються у ході реформуван
ня системи охорони здоров’я, є оволодіння ними необхід
ними теоретичними знаннями та практичними навичками 
й відповідними компетенціями з різних питань економіки, 
що дозволить їм адаптуватися та здійснювати економічно 
ефективну професійну діяльність в майбутньому. Питання 
навчання навичкам, перевірки їх наявності, здатності до 
використання теоретичних знань в практичній діяльності 

є досить складним і потребує застосування відповідних 
педагогічних методів і прийомів, одним з яких є викорис
тання кейсів.

Метод casestudy або метод конкретних ситуацій – ме
тод активного проблемноситуативного аналізу, заснований 
на навчанні шляхом вирішення конкретних завдань – ситу
ацій (вирішення кейсів). Він належить до неігрових іміта
ційних активних методів навчання. Безпосередня мета ме
тоду casestudy – спільними зусиллями групи студентів про
аналізувати ситуацію – case, що виникає при конкретному 
стані справ, і виробити практичне рішення [1, с. 3].

Саме цей метод активно використовується в підготовці 
студентів економічних та управлінських спеціальностей 
для напрацювання навичок використання теоретичних 
знань та формування здатності студентів до дії в різних, не
звичних та несхожих ситуаціях, здатності до аналізу та при
йняття рішень, формування критичного мислення, здатнос
ті до адекватних та виважених дій в нетипових ситуаціях.

Проте, його застосування є досить складним як для 
викладачів, так і для студентів. Адже воно потребує глибо
ких теоретичних знань, підготовка методичного забезпе
чення кейсів потребує багато часу та знань, використання 
значної кількості інструктивних матеріалів, а проведення 
заняття з використанням кейсів вимагає значно більше зу
силь як від викладача так і від студентів.
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На думку Ю.П. Сурміна, викладач, що використовує в 
навчанні метод сasestudy, потребує всебічної науковоме
тодичної, інформаційної, психологічної, адміністративної 
підтримки. Його діяльність у перехідному суспільстві 
пов'язана з реалізацією дуже високої місії. Вона формує 
активного, діяльного фахівця, який здатний працювати і 
заробляти в реальних, виключно складних умовах еконо
міки, політичної і соціальної сфери [2, с. 24].

Висновки. Використання методу casestudy при вивчен
ні студентамимедиками дисципліни «Економіка охорони 
здоров’я» дозволить сформувати у них ряд практичних на
вичок та професійних компетенцій, що необхідні для їх май

бутньої професійної діяльності. Проте впровадження цього 
методу є доволі складним та вимагає бажання, педагогічної 
майстерності та всебічної підтримки цього процесу.
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Вступ. Дистанційне навчання – це добре організована 
й контрольована самоосвіта з використанням комп’ютерної 
техніки й комунікаційних мереж.

Основною перевагою дистанційної форми навчання, є 
передусім, її зручність – студент самостійно обирає час і 
місце для навчання, що дозволяє йому працювати чи пара
лельно вчитися, будучи в іншому місті чи навіть країні. 
Актуальність – можливість упровадження новітніх педа
гогічних, психологічних, методичних розробок; модуль
ність – розбиття матеріалу на окремі функціонально за
вершені теми, які вивчаються у міру засвоєння і відповіда
ють здібностям окремого студента або групи загалом; 
економічна ефективність – метод навчання дешевший, ніж 
традиційні, завдяки ефективному використанню навчаль
них приміщень, полегшеному коригуванню електронних 
навчальних матеріалів та мультидоступу до них; інтерак
тивність – активне спілкування між студентами групи і ви
кладачем, що значно посилює мотивацію до навчання, по
ліпшує засвоєння матеріалу; більші можливості контролю 
якості навчання, які передбачають проведення дискусій, 
чатів, використання самоконтролю, відсутність психоло
гічних бар’єрів. Віртуальна система навчання для здобува
чів освіти, також надає можливість одночасного викорис
тання великого обсягу навчальної інформації будьякою 
кількістю студентів [12]. 

Основна частина. У світі такий різновид навчання 
набув поширення досить давно, проте в Україні він існує 
років 10. Що стосується ЛНМУ імені Данила Галицького, 
то перший етап впровадження відкритого програмного за
безпечення moodle, було запроваджено 06.12.2016 рокy 
наказ № 3573з. 

На Стоматологічному факультеті здійснено реєстра
цію студентів з першого по п’ятий курс, які у системі moo
dle мають можливість пройти підготовку до ліцензійного 
іспиту Крок1 та Крок2. Впровадження дистанційних 
претестувань обумовлено тим, що нажаль попередні фор
ми, підготовки до ліцензійного іспиту мали певні недолі
ки. А саме, спочатку проводили 10 претестувань у після 

учбовий час, що стало причиною низької явки студентів 
на претестуванні. Наступним етапом, було проведення 
претестувань під час навчального процесу, це вирішувало 
питання явки студентів, але створювало незручності в уч
бовому процесі кафедри, оскільки залучалась велика кіль
кість викладачів та лаборантів для перевірки тестових за
вдань.

А саме дистанційна форма проведення претестувань 
дозволяє усунути значну частину цих недоліків, оскільки 
студент обирає самостійно час і місце для проходження 
претестування. У вільному доступі для студента є на
вчальні претестування, в яких завантажено буклети з 2010 
по 2017 рік, а на контрольні претестування надається доба 
для їх проходження. 

Також десять кафедр, які входять до складу стомато
логічного факультету здійснили інформаційне наповнення 
у системі moodle своїх сторінок, а саме внесли тести по 
своїх субдисциплінах, методичні рекомендації, лекційні 
матеріали та самостійну роботу. Доступ до даної інформа
ції відкритий завжди. Відповідальні за дистанційне на
вчання мають можливість контролювати успішність сту
дентів, доповнювати курс новою інформацією, коригувати 
помилки. 

Висновок. Дистанційне навчання – це нова, специ
фічна форма навчання, дещо відмінна від звичних форм 
очного або заочного навчання, дуже актуальна, розвива
ється та удосконалюється у ногу з технічним процесом, і 
як наслідок стає більш популярна. На нашу думку дистан
ційне навчання здатне підвищити якість навчального про
цесу та оптимізувати підготовку до ліцензійних іспитів 
Крок 1 та Крок  2.
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Вступ. Високопрофесійна підготовка майбутніх про
візорів – це важлива складова державної політики в галузі 
лікарських засобів. Глибокі знання фармакології є одним з 
вирішальних компонентів успішного вивчення фармацев
тичних наук загалом. 

Основна частина. У формуванні майбутніх провізор 
важливе місце займає теоретична і практична підготовка з 
фармакології. Використання сучасних методів навчання 
сприяє засвоєнню матеріалу та має практичну значимість. 
Важливим принципом сучасного навчання є активізація 
пізнавальної діяльності студентів. Це перш за все 
розв’язання проблемноорієнтованих комплексних за
вдань, ситуаційних задач, виписування та трактування ре
цептів для різної категорії хворих [2,3]. На практичних 
заняттях звертається увага на класифікації лікарських за
собів, фармакологічні характеристики препаратів, прикла
дів кожної групи, міжнародні непатентовані назви ліків, і 
їх номенклатуру за торговими назвами.

 Повноцінна підготовка кадрів майбутніх провізорів 
передбачає виховання у них вміння логічно мислити, пла
нувати свої дії, аналізувати отримані результати, тобто 
якостей, які завжди були характерними рисами науковця
дослідника [1]. Відповідно, дуже важливо, щоб студент 

під час навчання перебував в атмосфері наукового пошуку, 
спілкувався з викладачами, для яких наукові дослідження 
є невід’ємною частиною їх фахового зростання.

Висновок. Викладачі кафедри фармакології з клініч
ною фармакологією постійно працюють над удосконален
ням навчально методичного забезпечення, прагнуть до
могтися засвоєння студентами фармацевтичного факуль
тету необхідних знань та вмінь з фармакології на належно
му рівні, сприяють формуванню їх наукового світогляду, 
моральних, естетичних та інших якостей особистості, ви
хованню згуртованого колективу тощо.

Література
1. Бойчук І. Д. Моделювання професійної підготовки 

студентів фармацевтичного коледжу/ І. Д. Бойчук// Про
блеми педагогічних технологій: [зб. наук. праць]. – Луцьк, 
2006. – Вип. 2–4 (31–33). – С. 198–208.

2. Киричок Л.Т., Ганзій Т.В. "Про доцільність внесен
ня деяких коректив до навчального плану з фармакології", 
Тернопіль, Укрмедкнига, 1999 р., с. 3738.

3. Професійна підготовка майбутніх фахівців фарма
цевтичного профілю у вищих навчальних закладах: 
[монографія]/Л.Г. Кайдалова. – Х.: НФау, 2010. –С. 364. 

ЕМОЦІЙНІ І КОМУНІКАТИВНІ ВЛАСТИВОСТІ ВИКЛАДАЧІВ МЕДИЧНИХ ВУЗІВ

Ольховська О. М., Кузнєцов С. В., Кучеренко О. О., Ольховський Є. С. 
Харківський національний медичний університет

Лауреат Нобелевської премії фізиктеоретик І. Тамм 
якось висловився: «Учень – не посудина, яку треба запо
внити, а факел, який треба запалити». Цей вислів дуже точ
но і лаконічно відображує суть навчання: педагог повинен 
зробити так, щоб учень був спроможний розвиватися нада
лі без участі вчителя. Останнє вимагає не тільки володіння 
самим предметом навчання на достатньому рівні, але вчи
телю необхідно бути гарним психологом задля підбору 
«ключиків» до кожного учня, особливо такого, у якого на 
даному етапі навчання за якихось обставин немає мотивації 
для навчання. Нерідко педагоги потребують і «театраль
них» здібностей, адже сухе викладання дисципліни нерідко 
є нудним, набридливим, призводить до відволікання учнів 
від процесу навчання. Емоційне наповнення заняття та 
спроможність швидко налагоджувати міжособистісні сто
сунки особливо важливими є для викладачів медичних ву
зів, які повинні мати тісний робочий контакт із студентами 
і одночасно (при викладанні клінічної дисципліни) знахо
дити підхід до хворого. Непередбачена ситуація може 
скластися при контакті із хворою дитиною, коли в полі зору 
викладача повинні бути студенти, мати дитини і сама хвора 
дитина. Ось де вкрай важливі емоційна збалансованість ви
кладача, спроможність комунікації з родичами, і «театраль
ний талант» спілкування з дитиною. Все вище зазначене 
повинно бути підкріплено компетентністю педагога. І так 

відбувається майже щодня. Складнощі педагогічного ха
рактеру нашаровуються на «побутові» і «сімейні» пробле
ми як викладача, так і студентів, посилюються існуючою до 
теперішнього часу недостатньою матеріальнотехнічною 
базою проведення навчального процесу, тощо. Стає зрозу
мілим феномен «емоційного вигорання» викладача внаслі
док щоденного психоемоційного перенапруження, який ви
никає як захисна реакція організму. Розвиток відчуття за
гальної втоми, брак ентузіазму і енергії, втрата зацікавле
ності у своїй роботі із студентами можуть призвести до 
вкрай несприятливих наслідків, адже викладачі формують 
особистість лікаря, який у подальшому буде відповідаль
ний за життя людини. Тому вкрай важливим є раннє вияв
лення ознак психофізіологічного виснаження.

З метою визначення якості комунікативних вмінь нами 
проведено тестування викладачів медичних і економічних 
вузів за тестом Л.Міхельсона. Отримані результати свід
чать, що компетентний рівень реагування спостерігався у 
82% опитаних, залежний – 13%, агресивний – 5%. Виявле
но, що із підвищенням стажу роботи (понад 15 років) часті
ше реєстрували залежний і агресивний рівень реагування, 
при цьому серед педагогів економічних вузів така тенденція 
спостерігалась дещо раніше (стаж роботи 10 років). Можна 
припустити, що робота викладачів медичних вузів пов’язана 
з постійним спілкуванням із людьми, що з одного боку тре
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нує та гартує психоемоційний стан, а з іншого – є одним із 
ризиків зриву та розвитку депресії.

На нашу думку, серед педагогів медичних закладів не
обхідно проведення періодичних тестувань з метою визна
чення психоемоційного стану, при необхідності – надання 
допомоги з боку психолога. Можливо, при прийняті на ви
кладацьку роботу доцільно проводити співбесіду психоана
літика із майбутніми співробітниками. Важливим є раціо
нальний розклад занять із наявністю вільних від викладан
ня проміжків часу (тиждень чи більше по можливості). 
Зняття психологічного стресу можливо за наявності спеці
альних кімнат відпочинку, спортивних тренажерів, тощо. 

Таким чином, психоемоційний стан і комунікативні 
властивості викладачівмедиків є однією із складових 

успішності педагогічної роботи, але підвищене наванта
ження внаслідок контакту із багатьма особистостями 
може призводити до емоційного виснаження, раннє вияв
лення якого вкрай важливо.
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ФОРМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ФАХІВЦІВ З АКУШЕРСТВА ТА ГІНЕКОЛОГІЇ В 
МЕДИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

Ольшевський В. С., Ольшевська О. В. 
Донецький національний медичний університет, м. Лиман

Вступ. Мета медичного університету полягає в надан
ні студентам знань на високому рівні. Для досягнення цієї 
мети необхідно постійно удосконалювати методи викла
дання теоретич ної і клінічної інформації. Концепція на
вчання здійснюється за єдиною для вітчизняних та інозем
них студентів інтегрованою програмою і розглядає на
вчальний процес як складну систему, що містить інформа
ційну теоретичну та практичну підготовки та контроль 
рівней засвоювання матеріалу [2, 3, 4].

Основна частина. Одним з головних елементів тео
ретичної підготовки студентів є відвідування лекцій. При 
підготовці до практичних занять, студенти користуються 
створеними кафедрою "Методичними вказівками". Особ
лива увага в підготовці сучасного лікаряспеціаліста при
діляється набуттю практичних навичок. Основні форми 
роботи на практичних заняттях – клінічні розбори вагіт
них, породіль, хворих, рішення ситуацій них задач, про
грамований тестконтроль, симуляційне навчання. Заохо
чується самостійна курація вагітних та гінекологічних 
хворих; ми прагнемо нав чити студента мислити біля ліжка 
хворої, вагітної, роділлі, породіллі. Пізнавальна актив
ність та клінічне мислення підвищуються при аналізі кон
кретної ситуації за участю виклада ча.  

Для здійснення принципу наочності широко викорис
товується участь у клінічних обходах. 

Позитивним моментом у навчанні є чергування. 
Останнє дозволяє студенту вдосконалювати практичні 
знання під час проведення під контролем лікаря пологів, 
оперативних втру чань. 

Однією з форм контролю і розвитку клінічного мис
лення є обговорення клінічних ситуаційних задач; це до
зволяє оцінити теоретичні знання, уміння будувати діаг
ностичні гіпотези, проводити диференційний діагноз, ста
вити оптималь ний план обстеження і лікування. Аналіз 
клінічних ситуацій дає можливість формувати здат ність 
приймати самостійні рішення.

Сучасно необхідною формою розкриття найскладні
ших питань є застосування відеотехнологій. 

Стратегічним напрямком розвитку активних навчаль
них систем у сучасному суспільстві є формування навиків 
самоосвіти. Позааудиторна робо та включає вивчення спе
ціальної літератури, підготовку реферативних повідо
млень за про грамними темами. Самоосвіта відбувається 
шляхом здобуття навчального матеріалу за допо могою ін
тернеттехнологій, які надають доступ до світового інфор
маційного простору [1].

Формуванню всебічного мислення сприяє участь у 
конференціях. Участь у науководослідницькій роботі на 
кафедрі виявляє персональну навчальну тра єкторію сту
дента, дає можливість творчої самореалізації. 

В теперішній час симуляційне навчання відіграє сут
тєву роль в придбанні практичних навичок. 

Висновки. Активне впровадження комплексного під
ходу до навчання дозволяє оптимізувати систему теоре
тичної та практичної освіти, сприяє формуванню кваліфі
кованих лікарів у сучасних умовах.
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ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З АКУШЕРСТВА ТА ГІНЕКОЛОГІЇ  
ЗА ОСВІТНЬО-НАУКОВИМ РІВНЕМ

Ольшевська О. В., Ольшевський В. С. 
Донецький національний медичний університет, м. Лиман

рює можливості пізнання студентами рідкісних клінічних 
синдромів, випадків незалежно від можливої відсутності 
хворих за темою заняття, що підвищує грун товність засво
ювання матеріалу, дозволяє удосконалити знання. 

Позитивним моментом є те, що в пізнавальному про
цесі одночасно приймає участь вся група студентів, що, 
наприклад, неможливо при спостереженні за операцією 
безпосередньо.

Потрібно зазначити, що впровадження відеотехноло
гій інтенсифікує викладання матеріалу, стимулює пізна
вальну активність і клінічне мислення, сприяє більш міц
ному запам'ятовуванню поданої інформації. Засвоєння 
стає більш ефективним, коли після демонстрації відеома
теріалу проводять його поглиблений аналіз, обговорення. 

Слід сказати, що навчальні фільми не є єдиним, уні
версальним та самостійним засобом подання клінічного 
матеріалу. 

Висновки. Використовування відеотехнологій пови
нно координуватися як поєднаний з іншими засобами еле
мент пізнавального процесу. Навчальні відеофільми до
цільно використовувати для забезпечення наочності, роз
криття найскладніших та найважливіших питань акушер
ства та гінекології, для можливості отримання поглибле
них знань, що підвищить якість освіти, буде сприяти ста
новленню професіонала високого рівня.
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Вступ. Діяльність фахівця як спеціаліста починається 
з вищого навчального закладу. Медичні науки в сучасний 
час швидко розвиваються, доповнюються новими науко
вотеоретичними та практичними даними. Це вимагає сут
тєвого вдосконалення викладання теоретичних і клінічних 
питань акушерства та гінекології, розробки нових, більш 
ефективних форм подачі матеріалу з метою поглибленого 
вивчення клінічної інформації та засвоювання її великого 
об'єму на більш високому та якісно новому рівні [1, 2, 3].

Основна частина. Для поглиблення знань з акушер
ства і гінекології підтримується курс на інтенсифікацію 
пізнавальної діяльності студентів. 

Для досягнення максимального ефекту при вивченні 
дисципліни необхідно поруч з отримуванням теоретичних 
знань вдосконалювати практичні навички. 

Засоби наочності (схеми, таблиці, алгоритми, стенди), 
які широко використовують, не завжди можуть досконало 
розкрити клінічні аспекти, дати глибоке уявлення про 
структуру органів тому, що вони схематичні та статичні. 

На наш погляд, формою поширення можливостей 
отримання медичної інформації є застосування відеофіль
мів в навчальному процесі. В відеокадрах клінічні аспекти 
розкриваються досить повно, всебічно та наочно, внаслі
док чого використовування навчальних фільмів полегшує 
сприйняття матеріалу, підвищує ґрунтовність його засво
ювання. Важливим є те, що протягом 2030 хвилин можна 
наочно показати і деталізувати складну структуру органів, 
зміни, які відбуваються при патологічних процесах, опе
ративні втручання та їх окремі етапи, декілька разів здійс
нювати повторювання при необхідності. 

Навчальні відеофільми можна застосовувати як ілю
стративний та демонстративний матеріал у процесі вивчен
ня різних питань оперативного акушерства та гінекології. 
Впровадження відеоматеріалів в навчальний процес поши

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ НАУКОВЦІВ ДО СКЛАДАННЯ 
МІЖНАРОДНОГО ІСПИТУ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Орел-Халік Ю. В., Сазанович Л. В. 
Запорізький державний медичний університет

Вступ. Наказ №13 від 14.01.2016 р про "Правилах 
присвоєння наукових звань науковим і науковопедагогіч
ним працівникам" викликав бурхливу дискусію в акаде
мічних колах. Найбільш болісно сприйнята вимога про 
надання сертифікату про володіння англійською мовою на 
рівні В2 [1]. При цьому не лише науковці, але й викладачі 
мови опинилися у складній ситуації.

Основна частина. З одного боку, це пояснюється тим, що 
люди не схильні до філології обрали інший шлях професій
ного розвитку, а з іншого, особливо негативну реакцію цей 
наказ викликав у тих, кому, як то кажуть, "трохи за тридцять". 

Щодо складнощів для викладачамовника, то перш за 
все, йдеться про проблему обмеженого вибору підручни
ків, що готують до складання В2. Видання такої функціо

нальної спрямованості від всесвітньо відомих видавництв 
орієнтовані лише на дві категорії: підлітків та дорослих. 
Тобто, в категорію "дорослі" автоматично потрапляють 
люди від 20 і до ... .., незважаючи на наявність вікових на
уководоведених відмінностей в темпах засвоєння нових 
знань і навичок. Нажаль, та ж сама картина спостерігаєть
ся й у вітчизняних виданнях, в яких майже не враховуєть
ся літні особливості дорослих старших поколінь.

Висновок. Таким чином, на шляху євроінтеграції 
України, слід звертати увагу на розробку методик і підхо
дів до навчання іноземної мови дорослих людей з вищою 
освітою, у випадку медичних ВНЗ, фахівців з медицини. 

Література. 1. Про міжнародні іспити. [Електронний 
ресурс]  // https://ihkyiv.com/exams.



232

УДК 614.253.5:378.6:61(477.54)
ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ВСЕСВІТНЬОГО ДОСВІДУ ВИЩОЇ МЕДСЕСТРИНСЬКОЇ ОСВІТИ  

У ХАРКІВСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ МЕДИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ 

Оспанова Т. С., Панченко М. В., Хіміч Т. Ю., Піонова О. М.
Харківський національний медичний університет

IMPLEMENTATION OF WORLD-WIDE EXPERIENCE OF HIGHER NURSING EDUCATION  
IN KHARKOV NATIONAL MEDICAL UNIVERSITY

Ospanova T. S., Panchenko M. V., Khimich T. Yu., Pionova O. M.
Kharkov National Medical University

Мета. Аналіз моделей медсестринської освіти у світі 
та імплементації всесвітнього досвіду у Харківському на
ціональному медичному університеті.

Основна частина. В статті проведено аналіз всесвіт
нього досвіду вищої освіти медсестeр та наведено струк
туру магістерської освіти медсестер у Харківському наці
ональному медичному університеті.

Висновки. Вкрай необхідно виховання висококвалі
фікованого фахівця  магістра з медсестринства, який во
лодіє методологією наукової та педагогічної діяльності 
для викладання медсестринства в університеті та наукової 
діяльності у медсестринській галузі.

Ключові слова: медсестринська освіта, магістр з 
медсестринства

Purpose. To analyze the nursing education models in the 
world and implementation of worldwide experience at 
Kharkov National Medical University.

Main part. The global experience of higher nursing 
education is analyzed and the structure of the master's nursing 
education in Kharkov National Medical University is showed.

Conclusions. It is highly necessary to educate a highly 
skilled specialist  a master of nursing who possess a methodology 
of scientific and pedagogical activity for teaching nursing at a 
university and scientific work in the nursing industry.

Вступ. Протягом минулого сторіччя обов'язки медсес
тер (МС) поширювалися з однієї досить обмеженої компе
тентності до відповідальності у визначенні та вирішенні 
потреб пацієнтів, розробці плану допомоги MC, забезпе
ченні догляду та оцінці результатів. Зрозуміло, що це 
складний інтелектуальний процес, що вимагає широкого 
спектру знань та навичок. На сьогодні існує необхідність 
створення нового типу фахівця [1], який зможе керувати 
більш складним комплексом медичних програм. Більшість 
європейських країн дійшли висновку, що необхідний рі
вень освіти можна організувати лише в університетах [2]. 

Реформування медсестринської освіти (МСО) надає мож
ливість МС у процесі кар’єрного зростання отримати ви
щий освітньокваліфікаційний ранг, науковий ступінь (ба
калавра, магістра, PhD з медсестринства) і виконувати 
певні управлінські функції, що є вагомим мотиваційним 
стимулом на шляху професійного післядипломного удо
сконалення [1].

Мета. Аналіз моделей медсестринської освіти у світі 
та імплементації всесвітнього досвіду у Харківському на
ціональному медичному університеті.

Основна частина. В світі існує значна різноманітність 
програм МСО (табл. 1, табл. 2). В США МСО досконаліша 
за фактором ефективності та якості й найкраще державно 
урегульована, попри те, що перша модель МСО започатко
вана в Англії [3], а перша університетська освітня програма 
для МС заснована в Новій Зеландії [3]. На сьогодні у США 
існує ступінчастість МСО до складання ліцензійного іспи
ту, що надає випускникам ВНЗ перспективи кар’єрного 
удосконалення, крім того, навіть самостійно вести приват
ну практику, брати учать у наукових дослідженнях, а також 
отримавши науковий ступінь та/або вчене звання з медсе
стринства викладати в університеті. 

Наведемо деякі важливі аспекти моделі МСО в США 
[4]. Нині в США існує реєстр МС, де вони можуть бути за
реєстровані лише після успішного складання ліцензійного 
іспиту для отримання дозволу на практику. До іспиту до
пускаються МС, які отримали МСО загального профілю 
1го або 2го рівня. Передумовою вступу є повна середня 
освіта (еквівалент диплому) для отримання ступеня бакалав
ра. МС, які мають асоційований ступінь (диплом) можуть 
підвищити свій ступінь до рівня бакалавру або магістру. 
Можливе підвищення кваліфікації МС за магістерськими 
програмами до висококваліфікованої МС, а саме МС – 
практик, МС – клінічний фахівець, сертифікована МС – аку
шерка і сертифікована зареєстрована анестезіологічна МС.

Рівень освіти Країна
Традиційна школа МС Франція, Люксембург
Традиційна школа МС, коледж, університет Індія
Традиційна школа МС, університет Німеччина, Нідерланди
Вища професійна школа Голландія, Данія, 
Університет Іспанія, Італія, Норвегія, Ісландія, Фінляндія 
Університет на 2 рівнях UK, Ірландія, Швеція, США
Традиційна школа МС та вища професійна школа Бельгія, Австрія
Вища професійна школа та університет Португалія, Греція, Австралія, Канада
Професійна школа (коледж) та університет Україна, Росія, Болгарія, Чеська республіка, Польща, Словенія
Традиційна школа МС, вища професійна школа, уні
верситет

США, Швейцарія 

Таблиця 1. Структура МСО в деяких країнах світу станом на 2018 р. [3, 5]
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Поряд з цим, розповсюджені магістерські та PhD про
грами для клінічної, освітньої, управлінської та дослід
ницької кар'єри, а також курси підвищення кваліфікації до 
висококваліфікованої МС у різноманітних спеціальних 

областях медицини. Слід зауважити, що саме висококвалі
фіковані МС зі ступенем магістра, PhD або доктора наук з 
медсестринства є керівниками та викладачами кафедр 
медсестринства в університетах США [6].

Кваліфікаційний рівень Країни Роки
Ліцензована/ Зареєстрована1

практична МС/допоміжний 
медсестринській та акушерський або 
багатопрофільний медичний працівник2

(LPN/RPNs1/ ANM2/EN3)

США, Японія, Бельгія, Великобританія, 
Болгарія, Фінляндія, Чеська республіка, 
Франція, Словенія, Німеччина
Індія2, Канада4, Австралія3

23

1,52

Диплом МС

Зареєстрована МС/
зареєстрована МС загальної практики5 (DN/
RN/RGN5)

США, Канада, Австралія, Великобританія, 
Ірландія, Данія, Нідерланди, Швеція
Японія, Чеська республіка, Бельгія, Італія, 
Швейцарія, Болгарія, Греція, Естонія, Іспанія
Індія, Країни Південної Африки, Словенія

4

3

2

Ступінь 
бакалавра

Висококваліфікована МС/
Практикуюча МС1/МС – клінічний 
спеціаліст1/Висококваліфікована МС – 
консультант6

(ANP/NP1/ CNS1/ANC6)

США, Канада, Австралія, Великобританія, 
Нідерланди, Ізраїль, Кіпр, Франція, Ірландія, 
Японія, Італія, Швеція, Словенія

2 Ступінь магістра

МС-бакалавр,
BScN

Франція, Ірландія, Австрія, Польща, 
Німеччина, Швейцарія

34 Ступінь 
бакалавра

МС-магістр,
MScN

Індія, Чеська Республіка, Фінляндія, Франція, 
Ірландія, Німеччина, Іспанія, Швейцарія

12 Ступінь магістра

МС – доктор наук,
DrN

Великобританія, Великобританія, Греція, 
Австрія, Франція

Ступінь доктора 
наук

PhD Індія, Італія, Словенія, Іспанія, Швейцарія, 
Великобританія

34 Ступінь доктора 
філософії

Таблиця 2. МОС у деяких країнах світу станом на 2018 рік [7, 8]

Слід відзначити, що наукові знання в галузі медсе
стринства необхідні для розробки перспективних напря
мів підвищення рівня підготовки МС  бакалаврів та магі
стрів відповідного професійного рівня, що зможуть замі
нити викладача  лікаря і можуть бути залучені до науко
вих досліджень в галузі медсестринства, як це практику
ється в ряді зарубіжних країн [1]. Підкреслюється [9] не
обхідність модернізації МСО з переходом на чотирьохрів
неву систему підготовки медсестринських кадрів: дипло
мована МС або молодший бакалавр, МСбакалавр, магістр 
та PhD з медсестринства.

На базі Харківського національного медичного універ
ситету з 2011 р. запроваджено магістерську освітню про
граму для МС. До якої включено такі предмети, як психоло
гія праці та управління, соціологія медицини, педагогіка та 
мистецтво викладання в вищий школі, дієтологія та дієтоте
рапія, англійська мова, клінічна імунологія та алергологія, 
паліативна та хоспісна допомога, клінічна патофізіологія, 
інформаційні технології в медицині, медична психологія, 
клінічна фармакокінетика та фармакодинаміка, стандарти
зація медицини та сестринської діяльності на основі дока
зів, правознавство та медичне право або медична та фарма
цевтична товарна наука, контроль інфекційних хвороб, пер
винна медична допомога та клінічне медсестринство (прак
тика), а також педагогічна практика. Протягом 2х років 
навчання МС  магістри опановують не тільки загально
професійні, метапредметні та предметні компетентності, 
але й загальнокультурну компетентність, інтегративну осо
бистісну характеристику, яка дозволить працювати в умо
вах сучасного соціуму. На кафедрі ПВМ №2 та медсестрин
ства ХНМУ навчання МС  магістрів відбувається в декіль

ка етапів. Одним із етапів є викладання таких предметів як, 
паліативна та хоспісна допомога, клінічне медсестринство 
в клініці внутрішніх хвороб та проходження виробничої 
практики. Науководослідна робота магістранта під науко
вим керівництвом найбільш досвідчених та професійний 
фахівці у галузі внутрішніх хвороб (професорів та доцен
тів), є останнім, найбільш значущим етапом, у формуванні 
компетентного фахівця, який здатен застосовувати поло
ження, теорії та методи інтерністики при проведенні дослі
дження, має здібності до аналізу та синтезу, навички пошу
ку, опрацювання та використання інформації, інтерес до 
формулювання та вирішення проблем, володіння етичними 
принципами та здібностями до адаптації у новій ситуації.

Висновки. Аналізуючи багатогранність всесвітніх мо
делей МСО є вкрай необхідним магістерський рівень МСО, 
який передбачає підготовку висококваліфікованих професі
оналів  практиків, викладачів, науковців й управлінців се
редньої ланки, що зможуть відповідати стандартам фахівця 
нового типу, який здобув поглиблені спеціальні вміння та 
знання й має досвід їх застосування у МС діяльності . За
провадження освітньонаукового рівня доктора філософії з 
медсестринства дозволить виховати висококваліфікованого 
фахівця, який володіє методологією наукової та педагогіч
ної діяльності, тобто викладати медсестринство в ВНЗ, та 
здатен продукувати нові ідеї і проводити поглиблені наукові 
дослідження у медсестринській галузі.
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ЗАРОЗУМІЛІСТЬ ЧИ ПРОЯВИ «Я-КОНЦЕПЦІЇ» У СТУДЕНТА-МЕДИКА

Павлишин Г. А., Лучишин Н. Ю., Ковальчук Т. А. 
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»

Вступ. Проблема підготовки грамотних лікарів продов
жує мати особливе значення у зв’язку із великим соціаль
ним замовленням на цю спеціальність. Сучасна система 
підготовки лікарів зорієнтована, головним чином, на оволо
діння студентами системою теоретичних знань, засвоєння 
навичок та технік, спеціальних умінь. Однак специфіка 
професії, її спрямованість передусім на надання допомоги 
пацієнтам передбачає і те, що, крім розвиненої професійної 
компетентності, вимагається високий рівень професійно
етичної культури та професійно значущих психологічних 
якостей. У всі часи вимоги до культури лікарів залишалися 
дуже високими не тільки тому, що вони належать до освіче
ної та культурної верстви населення, а й тому, що їхній про
фесійний успіх багато в чому залежить від культури спілку
вання з пацієнтами, колегами тощо. Будьяка невідповід
ність до цього стереотипу поведінки викликає здивування, 
розчарування і навіть обурення суспільства [1, 2]. У пере
ліку особистісних якостей лікаря, найбільш важливих для 
ефективної професійної діяльності, крім високого рівня 
особистої відповідальності, поваги, терпимості, безоціноч
ного ставлення до усіх пацієнтів, інтуїції, що ґрунтується на 
знаннях та життєвому і професійному досвіді, прагнення до 
самопізнання, саморозвитку, допитливості, ініціативності, 
цілеспрямованості, креативності, не останні місця посіда
ють тактовність і вихованість [3]. 

Основна частина. При розгляді проблеми професій
ної самосвідомості в науковій літературі подано великий 
за обсягом матеріал. Становлення самосвідомості особис
тості професіонала вчені найчастіше розглядають у понят
тях, які розкривають різні аспекти «Яконцепції», що ви
словлює єдність і цілісність особистості з її суб’єктивною 
внутрішньою стороною. Відомий американський психо
лог Г. Олппорт розглядав формування «Яконцепції» осо
бистості як довготривалий процес, який починається ще з 
раннього дитинства і триває усе життя [1], однак найбільш 
інтенсивно формується в період навчання у вищому на
вчальному закладі. 

Одне із важливих положень теорії особистості поля
гає в тому, що люди поводять себе відповідно до своїх пе
реконань. Саме особистісний розвиток студентiв лежить в 
основi сучасного пiдходу до проблеми формування пози
тивної Яконцепції [4, 5]. У сучасній психологічній науці 
важливою характеристикою особистості є самоставлення, 
основним структурним компонентом якого є сума емоцій
них проявів особистості: самоповага, аутосимпатія, само
інтерес, які завдяки адитивності даної структури інтегру
ються в загальне почуття позитивного або негативного 
ставлення до себе [6]. Але, щоб самоставлення медичного 
працівника не виглядало самовпевненістю включають 
такі складові як комунікативні здібності; вміння коректно
го спілкування; самовдосконалення; медична етика і деон
тологія; професійна мораль; ціннісні орієнтації [7]. 
Оскільки у професії лікаря спілкування відіграє одну з 
першочергових ролей, а компетентність у спілкуванні є 
необхідною для побудови ефективної професійної комуні
кації, уже під час навчання у медичному ВУЗі студентам 
слід дотримуватися рекомендацій щодо правильного, обе
режного, доброзичливого користування словом. Необхід
но знати що, кому, коли і як говорити, враховувати психо
логічні особливості хворого, його стан, характер хвороби. 
Цитуючи А.Г. Асмолова, дослідники, які вивчають профе
сійно значущі якості майбутніх лікарів зауважують, що 
«криза освіти полягає в зубожінні душі при збагаченні ін
формацією» [8, 9, 10]. Вони стверджують, що джерелом 
оцінних знань, різних уявлень індивіда про себе є його 
соціокультурне оточення. Тому вирішення проблеми ви
ховання особистості як у сім’ї, так і в процесі оволодіння 
вищої медичної освіти у ВУЗі зможе розв’язати питання 
щодо тактовного ставлення і вихованості у відношенні до 
пацієнтів.

Висновок. Студенти вищих медичних навчальних за
кладів, вже на початку вивчення клінічних дисциплін 
ознайомлюються з основами медичної етики, яка, крім ін
шого, виступає невід’ємною складовою їх іміджу. Ці зна
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ння, допомагаючи встановлювати оптимальні взаємовід
носини з хворими і молодшим медичним персоналом, до
зволяють комплексно вирішувати освітні, пізнавальні, 
світоглядні, ціннісні та виховні завдання вищої медичної 
освіти. Задовільний рівень оволодіння комунікативними 
навичками дозволить фактори «Яконцепції» молодих лю
дей диференціювати із юнацькою зарозумілістю.

Література
1. Сіверський В.А. Особливості формування «Якон

цепції» в юнацькому віці / В.А. Сіверський // Проблеми 
психології. – 2013. – Вип.23. – С. 520530.

2. КолісникГуменюк Ю. І. Особистісна характерис
тика медичного працівника / Ю. І. КолісникГуменюк, 
В. В. Гу менюк // Неперервна професійна освіта: теорія і 
практика. – 2015. – № 12 (4243) – С.7277.

3. Максименко С.Д. Загальна психологія: Навчальний 
посібник. – Видання друге, перероблене та доповнене. – 
Київ: «Центр навчальної літератури», 2004. – 272 с.

4. Alexander Seeshing Yeung, Bingyi Li, Ian Wilson & 
Rhonda G. Craven The role of selfconcept in medical edu
cation // Journal of Further and Higher Education  Volume 38. 
 2014  Issue 6. Р. 794812

5. Перепелюк Т. Д. Яконцепція особистості як умова 
професiйного становлення практичного психолога. – 

Елект ронний ресурс http://dspace.udpu.org.ua:8080/jspui/
bitstream/6789/4563/1/koncepcia.pdf

6. Камінська О. Основні характеристики самоставлен
ня як компоненту структури самосвідомості / О. Камін
ська // Український науковий журнал «Освіта регіону» – 
2011. – № 2. – С. 272276.

7. Шигонська Н. Сучасні тенденції професійної під
готовки медичних працівників в Україні // Актуальні про
блеми професійнопедагогічної освіти та стратегії розви
тку: Зб. наук. праць / За заг. ред. О.А. Дубасенюк, Л.В. Ка
лініної, О.Є. Антонової. – Житомир: Видво ЖДУ, 2006. – 
С. 7073.

8. Sir Raymond Hoffenberg Medical arrogance // Clin 
Med JRCPL 2001;1:339–40.

9. Корж О. Теоретичні засади формування професійно 
значущих якостей майбутніх лікарів / О. Корж // Людино
знав чі студії. Серія «педагогіка». – 2015. – Випуск 1/33. – 
С. 6875.

10. Вознюк О.В. Характеристика кризового стану 
освіти / О.В. Вознюк, С.О. Кубіцький // Науковий вісник 
Національного університету біоресурсів і природокорис
тування України / Серія «Педагогіка, психологія, філосо
фія» / Редкол.: Д.О.Мельничук (відп. ред.) та ін. – К., 2011. 
– Вип. 159, ч. 3. – С. 4756.

ВПРОВАДЖЕННЯ ДЕЯКИХ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС  
НА КАФЕДРІ КЛІНІЧНОЇ ЛАБОРАТОРНОЇ ДІАГНОСТИКИ  

ЗАПОРІЗЬКОГО ДЕРЖАВНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Павлов С. В., Горбачова С. В., Бухтіярова Н. В., Біленький С. А., Євсєєва Л. В., Левченко К. В., Нікітченко Ю. В.
Запорізький державний медичний університет

Постійне вдосконалення цифрового подання інформа
ції та організації доступу до неї із застосуванням 
комп'ютерних мереж викликає не аби яку зацікавленість 
до різноманітних інформаційних технологій в освіті та на
вчанні. У світі сформувалася концепція публікації на
вчальних матеріалів для віддаленого доступу у вигляді 
масових відкритих онлайн курсів (Massive Open Online 
Course, МООС).

Масивні відкриті онлайнкурси (MOOC)  це широкі 
доступні дистанційні курси, які пропонують університети 
на різних платформах. Серед прикладів таких платформ 
MOOC  Coursera, EdX, Udacity. З 2015 року в Запорізько
му державному медичному університеті було введено 
кілька дисциплін, які навчаються на платформі EdX. Це 
підвищує ефективність навчання по кожній спеціальності, 
незалежно від місцезнаходження учня. Інша позитивна 
сторона платформи  здатність координувати викладання 
особливої дисципліни між вищими школами України і Єв
ропейського Союзу. Сьогодні це може допомогти охопити 
академічну мобільність. Онлайнкурс «Клінічна біохімія» 
на платформі EdX включає лекційні матеріали з усіма те

мами (біологічні маркери серцевосудинних і неврологіч
них захворювань, маркери окисного стресу і запалення, 
фактори ендогенного цитозахисту, апоптоз, молекулярна 
діагностика аутоімунних захворювань і цукрового діабету, 
молекулярна діагностика захворювань шлунковокишко
вого тракту, маркери розмноження, пренатальна діагнос
тика), ситуаційні задачі і контроль досягнутих знань один 
раз в тиждень, іспит. Технологічні можливості платформі 
EdX дозволяють представити теоретичний матеріал у до
ступній для сприйняття формі та провести контроль отри
маних знань та вмінь. Сертифікат видається тільки тоді, 
коли студент опанує всі лекційні та демонстраційні мате
ріали і досягне достатньої суми балів. Беручи до уваги 
все згадане вище, можна вважати, що онлайнкурси ма
ють високий потенціал в освітньому процесі навчально
го закладу. 
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УДК 613(075.8) + 615.825(075.8) + 61608039.76(075.8) 
ЩОДО АКТУАЛЬНОСТІ НАВЧАЛЬНОГО ПІДРУЧНИКА “ГІГІЄНА У ФІЗИЧНІЙ РЕАБІЛІТАЦІЇ”

Пашко К. О., Лотоцька О. В., Сопель О. М., Попович Д. В., Кондратюк В. А., Крицька Г. А.
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»

Вступ. З кожним роком проблема реабілітації людей з 
інвалідністю в Україні лише набуває актуальності. Це обу
мовлено великою кількістю поранених та травмованих у 
ході бойових дій на сході України, під час дорожньотран
спортних пригод, а також людей, які мали інсульти, ін
фаркти та ін. Практично всі указані категорії населення 
потребують медичної, психологічної та фізичної реабілі
тації. Тому виникла потреба у підготовці висококваліфіко
ваних спеціалістів для її проведення [1, 2]. 

Основна частина. Для забезпечення проведення реа
білітації вкрай необхідно створити сучасну систему про
фесійної підготовки фахівців з фізичної реабілітації на 
рівні світових та європейських стандартів. Свій вклад у це 
зробив колектив авторів кафедри загальної гігієни та еко
логії ТДМУ, який створив навчальний підручник “Гігієна 
у фізичній реабілітації”, рекомендований ДУ “Централь
ний методичний кабінет з вищої медичної освіти МОЗ 
України”. У ньому викладено основи гігієни у фізичній 
реабілітації, розкрито зміст ряду основних законів та кон
кретизовано гігієнічні основи фізичної реабілітації, які 
доцільно застосовувати на різних етапах реабілітації паці
єнтів. Наведено характеристики окремих факторів навко
лишнього середовища і механізми їх впливу та викорис

тання деяких фізичних факторів у фізичній реабілітації. 
Розкрито основні принципи збалансованого харчування. 
Указано гігієнічні вимоги до лікувальнопрофілактичних 
та санаторнокурортних закладів, значення дотриманню у 
них санітарногігієнічного та протиепідемічного режиму. 
Показано роль профілактичної медицини в охороні 
здоров’я дітей та підлітків, значення особистої гігієни, 
розкрито гігієнічні основи загартування.

Висновок. Видання такого підручника надасть мож
ливість отримати більш ґрунтовні знання з основ гігієни 
майбутнім спеціалістам з фізичної реабілітації  фізичним 
терапевтам та ерготерапевтам.
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Вступ. Дитяча хірургія розпочала свій розвиток саме 
з м. Харкова, оскільки перша кафедра дитячої хірургії на 
Україні була створена в 1934 р. на базі дитячого хірургіч
ного відділення 5ї дитячої лікарні і нараховувала 40 лі
жок. Завідував кафедрою проф. С.Л. Мінкін.

Наукові напрямки досліджень визначалися згідно по
треб того часу та продовжувались його наступниками, се
ред яких були А.В. Габай, Г.Т. Колесникова. Хірургічна 
школа – це знання, досвід і мануальна майстерність стар
ших передана учням.

Засновником сучасної школи дитячих хірургів м. Хар
кова без перебільшення ми вважаємо професора В.С. То
пузова – універсального хірурга зі складною, але яскра
вою, долею. При ньому досягнення кафедри і клініки ста
ли багато в чому відповідати ви соким вимогам світового 
рівня дитячої хірургії.

Основна частина. Дитяча хірургія є універсальною 
спеціальністю, де поєднані торакальна та абдомінальна 
хірургія, урологія, проктологія, онкологія, судинна та 
пластична хірургія [1, 2]. Інсталяція сучасних досягнень у 
повсякденну практику і сьогодні дозволяє кафедральному 
колективу високо нести свій професійний рівень.

Протягом останніх десятиліть одним з фундаменталь
них напрямків наукових досліджень було підвищення 
ефективності лікування гострих гнійнозапальних захво

рювань, що складають суттєвий відсоток усіх невідклад
них хірургічних захворювань, та ускладнень.

Багато в чому ці дослідження були першими в Україні 
та країнах СНД [3].

Так вперше було досліджено вплив та ефективність 
внутрішньотканинного електро та діадинамофорезу анти
біотиків у лікуванні таких тяжких запаль них захворювань у 
дітей, як гнійний перитоніт, гостра деструктивна пневмо
нія, гострий гематогенний остеомієліт та пієлонефрит.

Застосування цього методу дозволило розробити ре
зервні можливості адресного спрямування та накопичення 
протимікробних засобів в осередку запалення. Вивчена 
терапевтична цінність ліпосомальних форм антибіотиків 
та локальної гіпотермії.

Впровадження розроблених методик в обов’язкову 
програму лікування гнійних уражень у відділеннях анес
тезіології та інтенсивної терапії, в хірургічних відділен
нях дозволило практично уникнути післяопераційних 
ускладнень.

Вперше був запропонований фотометричний та хро
москопічний методи визначення життєздатності дискре
дитованих відрізків кишки, що має велике значення для 
хірургічної тактики.

Вагомі наукові дослідження проведено з приводу діаг
ностики, тактики та оперативної техніки лікування киш
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кових нориць, практичну значущість яких важко переоці
нити.

Вперше серед дитячих хірургів України достеменно 
досліджені сучасні особливості патогенної мікрофлори 
щодо її резистентності, зокрема за рахунок утворення біо
плівок. Доведена ефективність низькочастотного ультраз
вукового випромінювання та озонотерапії з метою руйну
вання останніх.

Сумісно з мікробіологами, нашими фахівцями впер
ше досліджений зв’язок циркадних ритмів захисту мікро
бів від впливу протимікробних заходів, що дає основу для 
розробки гнучкої антибактеріальної стратегії.

Вперше в Україні, у співпраці з генетиками, нами за
початкований цілий напрямок ранньої діагностики вро
джених вад розвитку, яка складається з пренатального уль
тразвукового дослідження, сумісного консультування ва
гітних жі нок, у яких у плода виявлені аномалії або вади 
розвитку різних органів, і постнатального спостереження. 
Це дало можливість виконувати ранню корекцію хірургіч
них вад, що значно покращило результати й ефективність 
лікування дітей.

Навіть за останні роки серед новацій в клініці дитячій 
хірургії ХНМУ були впроваджені:

• ендоскопічна корекція міхуровосечовідного реф
люксу за LichGreguar у ді тей (вперше в Україні);

• одночасна білатеральна корекція вродженого двобіч
ного гідронефрозу у дітей молодшого віку з мінідоступу 
(вперше в Україні);

• задньомедіастинальна пластика стравоходу шлун
ком при атрезії стравоходу у дитини із множинними вро
дженими вадами розвитку (вперше в Україні);

• вагінопластика з використанням методики моното
булярного сигмоїдального кольпопоезу у дітей (вперше в 
Україні);

• завдяки ініціативі в придбанні неонатального цис
тоскопу отримали розви ток методики стентування сечово
дів у дітей молодшого віку при мегауретері;

• введені в практику різні варіанти біопсії печінки при 
її локальних і дифузних ураженнях;

• продовжено впровадження сучасних методик рекон
структивних операцій при колоректальних аномаліях (ТЕРТ).

Висновок. Означені вище науковопрактичні досяг
нення кафедри дитячої хірургії та дитячої анестезіології 
ХНМУ дали змогу проводити навчання студентів, лікарів
інтернів та лікарів на достатньо високому сучасному 
освітньонауковому рівні, заохочувати молодих фахівців 
до освоєння нових оперативних і технологічних навичок, 
зацікавлювати їх до наукових досліджень.
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Резюме. Зрушення педагогічної парадигми в медич
ній освіті: інновації в традиційних та нетрадиційних мето
дах навчання (огляд літератури). Представлена робота  
аналітичний огляд сучасних вітчизняних та зарубіжних 
фахових джерел, що висвітлюють питання підготовки ме
дичних працівників, для визначення пріоритетів в новіт
ніх стратегіях та методах медичної освіти. В статті освіт
лено використання мобільних технологій (в тому числі 
портативних та девайсів), впровадження міжпрофесійної 
освіти в медичних ВНЗ, переваги симуляційних тренінгів 
для студентів з використанням різноманітних моделей, 
муляжів, тренажерів та віртуальних симуляторів.

Ключові слова: медична освіта, інноваційні впрова
дження, методи навчання майбутніх лікарів. 

Summary. The shift in pedagogical paradigm in medical 
education: innovations in traditional and nontraditional 
teaching methods (review of literature). This work is an analyt

ical review of domestic and foreign professional articles that 
covering the preparation of medical staff to determine the prior
ities of new strategies and methods of medical education. The 
article focuses on the use of mobile technologies (including por
table devices), the introduction of interprofessional education in 
medical universities, the benefits of simulative training for stu
dents using various models, dummy, simulators and virtual sim
ulators.

Key words: medical education, innovative implementa
tion, methods of training future physicians.

Вступ. Система освіти є одним з головних, відносно 
самостійних, соціальних інститутів. Високі темпи науко
вотехнічного прогресу, інтенсивне зростання обсягу но
вої інформації, зокрема, в медицині, зміна вимог до про
фесійного рівня лікарів, висувають на перший план про
блеми вдосконалення медичної освіти. [1]. Існує потреба в 
поліпшенні структурування та стандартизації освіти і під
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готовки кадрів. Для подолання зазначеної проблеми необ
хідні підтримка, зміцнення і розвиток інфраструктури 
системи медичної освіти [2]. 

Мета представленої роботи  аналітичний огляд су
часних вітчизняних та зарубіжних фахових джерел, що 
висвітлюють питання підготовки медичних працівників, 
для визначення пріоритетів в новітніх стратегіях та мето
дах медичної освіти. 

Результати та обговорення. Доказова медична освіта 
відіграє все більш важливу роль у виборі дидактичних ме
тодів і розробки медичних навчальних планів і оцінок. За 
кордоном зростає число освітніх науководослідних про
ектів, що супроводжують триваючу зміну в процесі ме
дичної освіти. Регулярні освітні наукові зустрічі та співп
раця партнерів є одними з найбільш значимих в якості ко
рисних допоміжних структур на майбутнє для розробки 
стратегії і структури для подальшого розвитку сфер ме
дичної освіти [3]. 

З розвитком технологій та нових методів навчання 
змінився характер освіти в медичній сфері, і. перш за все, 
виникла необхідність приведення навчального простору у 
відповідність з навчальною програмою. Сучасні техноло
гії розширили спектр просторів і місць, в яких відбуваєть
ся навчання, а також дозволили впроваджувати нові стилі 
навчання. Подібне явище отримало назву «мережеве на
вчання», що досліджується за допомогою чотирьох різних 
масштабів, залежно від місця навчання: аудиторія, будів
ля, кампус і місто [4]. 

Мобільні технології (в тому числі портативні та де
вайси) мають потенціал для підвищення якості навчання в 
базовій медичній освіті студентів за місцем проживання і 
за його межами. Для того, щоб успішно використовувати 
ці технології, медичні викладачі повинні бути інформова
ними про закладені в основу соціальнотеоретичні кон
цепції, які впливають на їх використання в доклінічному і 
клінічному освітньому середовищах, в якому відбувають
ся освітні заходи, а також практичні можливості та обме
ження їх використання [5].

Питання є одними з найпотужніших інструментів на
вчання та впровадження передового досвіду і можуть зна
чно підвищити якість навчання. Питання вищого порядку 
викликають більш глибоке і критичне мислення. Доречно 
ставити питання, щоб застосувати всі пізнавальні домени 
для того, щоб бажаний результат навчання зберігся в 
пам'яті, і вдале поєднання питань використовується під 
час кожної навчальної сесії [6].

Заохочуючи студентів ставити свої власні питання, мож
на забезпечити більш глибоке розуміння матеріалу курсу. 
Коли немає ніяких остаточних відповідей на поставлені пи
тання, студенти повинні надавати всі можливі відповіді, відо
мі та гіпотетичні, щоб більш глибоко засвоїти матеріал. Ви
користовуючи цю запитальну стратегію, студенти демонстру
ють вищу здатність мислити комплексно і та у взаємодії [7].

Час очікування відповіді впливає на якість і кількість 
студентських відповідей, а також ініціювання подальшого 
діалогу. Якщо студенти не відповідають протягом відносно 
короткого періоду часу (часто всього лише 1 секунди) після 
того, як запитання поставлене, викладачі часто намагають
ся перенести розмову вперед, повторюючи питання або пе
рефразовуючи його. Коли поставлені питання вищого по
рядку, які вимагають складних когнітивних процесів, може 
бути необхідним надати від 1 до 2 хвилин часу очікування, 
перш ніж вимагати відповідей від студентів [8]. 

В університетській медичній освіті колегіальне навчан
ня стало визнаним і поширеним методом для підвищення 
якості навчання студентів. Наявні дані свідчать, що колегі
альне навчання забезпечує навчальні переваги як для учнів, 
так і викладачів. У міру того, як процес навчання допомагає 
розвивати знання репетитора і навички викладача, колегі
альне навчання повинно бути підтриманим [9]. Командно
орієнтоване навчання (КОН) є активним методом навчання, 
розробленим для допомоги студентам в досягненні цілей 
курсу під час навчання, праці в команді. Підтверджено, що 
КОН позитивно впливає на екзаменаційні оцінки та інші 
результати навчання, а студенти отримують навички з про
фесійної діяльності в колективі [10] 

Міжпрофесійна освіта (МПО) націлена на об'єднання 
зусиль різних фахівців для більш ефективної співпраці в 
наданні безпечної, високоякісної медичної допомоги для 
пацієнтів / клієнтів. З огляду на її потенціал є перспектив
ним впровадження міжпрофесійної освіти в підготовку 
для покращення медичної освіти на дидактичних заняттях 
і клінічних умовах. Дослідження показують, що студенти 
добре реагують на МПО, їхнє ставлення і сприйняття одне 
одного покращується, вони отримують більше спільних 
знань і навичок. Існують фактичні дані, пов'язані зі зміна
ми в поведінці, організації практики і вигоди для пацієн
тів  / клієнтів [5].

Одним з аспектів впровадження МПО є командноза
сноване навчання, а саме проведення міждисциплінарних 
лекцій. Прикладом може слугувати міждисциплінарна 
лекція "Введення в фармацію"на чолі викладачів, кожен з 
яких спеціалізується в одній області  клітинній біології, 
біохімії, хімії, фармакології в галузі суспільної охорони 
здоров'я, фармакокінетики та клінічної науки з метою по
казати студентам, що всі предмети є взаємопов’язаними і 
вони повинні вивчити основні предмети, щоб зрозуміти 
фармацевтичну науку [11].

У системі вітчизняної охорони здоров'я так само ши
роко впроваджуються різноманітні моделі, муляжі, трена
жери, віртуальні симулятори та інші технічні засоби на
вчання, які дозволяють з тією чи іншою мірою достовір
ності моделювати процеси, ситуації та інші аспекти про
фесійної діяльності медичних працівників.

Визначальними факторами подібних тенденцій є дея
кі зміни в наданні медичної допомоги. У всьому світі було 
зосереджено увагу на проблемі лікарських помилок і не
обхідності підвищення безпеки пацієнтів. Отримати згоду 
пацієнта на участь у наданні йому медичної допомоги сту
дентами і стажерами для отримання професійних навичок 
стає все складніше, особливо з урахуванням введення 
страхової медицини. Тому необхідно було створити інші 
способи передачі медичного досвіду та навичок. Зрозумі
ло, що підготовка кваліфікованого лікаря не можлива без 
контакту й спілкування із реальними пацієнтами, але все 
частіше безпека хворого та його благополуччя становлять 
фундаментальну етичну проблему. При навчанні «біля 
ліжка хворого» пріоритетом все ж таки є лікування паці
єнта, а не навчання студента. Навчання клінічних умінь із 
використанням манекенів, тренажерів і стандартизованих 
пацієнтів під наглядом викладача надає можливість сту
дентам та стажерам припускатися помилок у безпечному 
середовищі, що покращує опанування ними клінічних 
умінь.

Однозначно було доведено, що симуляційне навчання 
повинно передувати клінічному й доповнювати його, і 
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тоді воно дозволяє тим, хто навчається, досягти більш ви
сокого рівня клінічної компетентності. 

Переваги симуляційного тренінгу: клінічний досвід у 
віртуальному середовищі без ризику для пацієнта; зниже
ний стрес під час перших самостійних маніпуляцій; необ
межена кількість повторів для відпрацювань навичок; від
працювання дій при рідкісних та таких, що загрожують 
життю, патологіях; тренінг відбувається незалежно від 
розкладу роботи клініки; частину функцій викладача бере 
на себе віртуальний тренажер; розвиток як індивідуаль
них умінь і навичок, так і здатності командної взаємодії; 
об'єктивна оцінка досягнутого рівня майстерності.

В той же час, жоден тренажер, жодна симуляційна 
технологія не може відтворити реальну ситуацію, у тому 
числі й у відносинах між учнем і вчителем, пацієнтом і 
лікарем [12]. Навчання – нерозривна сукупність перцеп
цій, мислення й ефекту. Моральні норми поведінки, цін
нісні орієнтації майбутнього лікаря формуються при реа
лізації діяльності й спілкування. Комунікативна культура 
майбутнього лікаря є однією з значущих професійних цін
ностей, що проявляються як здатність особистості адек
ватно оцінювати інших людей, добираючи до кожного па
цієнта індивідуальний спосіб спілкування.

Щодо безперервності медичної післядипломної осві
ти лікарі ідентифікують викладання як чинник, який під
вищує ефективність: так, вищі клінічні показники ефек
тивності були пов'язані з академічними призначеннями 
під час викладання в порівнянні з відсутністю викладання 
під час догляду за пацієнтами. Отримані результати мо
жуть підтримувати заохочення навчання в якості способу 
підвищення і підтримки високої якості клінічної ефектив
ності [13]. 

Керівники освітніх закладів повинні структурувати 
свою власну програму, виходячи з обсягу, контексту, ін
ституційних потреб і наявних ресурсів. Акцент зроблений 
на модульному форматі навчального плану, не лише для 
підвищення навичок викладання студентам, але також 
розвитку майбутньої кар'єри педагогів, вчених і керівни
ків. Необхідне впровадження гнучкого дизайну навчаль
ного плану, який може задовольнити різні рівні освітніх 
потреб та інтересів, забезпечення відповідності між фор
мальною і прихованою навчальними програмами шляхом 
визнання цінності навчання, підтримка розробки навчаль
них програм, заохочення заснованих на фактичних даних 
підходу до виховання та нагороди для всіх рівнів профе
сорськовикладацького складу 
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АКТУАЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ  
В МЕДИЧНИХ ВНЗ

Поляков А. Є., Чернецька О. В., Чернецька Г. В. 
Одеський національний медичний університет

Вступ. Дослідження, проведені Національним тренін
говим центром (США), доводять, що інтерактивне навчан
ня різко збільшує кількість засвоєння матеріалу тому, що 
впливає не тільки на свідомість людини, а й на його по
чуття, волю (дії, практику). Науковці ознайомлені зі схе
мою назвою «Піраміда навчання», яка свідчить, що най
менших результатів досягається за умов посильного на
вчання (лекція – 5%, читання – 10%), а найбільших – ін
терактивного (дискусійної групи – 50%, практика через 
дію – 75%, навчання інших та негайне застосування – 
90%). Сучасні психологи свідчать, що студент може, чита
ючи очима, запам’ятати 10% інформації, слухаючи – 26%, 
розглядаючи – 30%, слухаючи і розглядаючи – 50%, обго
ворюючи – 70%, особистий досвід – 80%, спільна діяль
ність з обговоренням – 90%, навчання інших – 95%. До
слідники довели, що використання візуальних засобів під 
час вивчення тексту на 200% поліпшує результати і пре
зентація матеріалу забирає на 40% менше часу та підси
лює його усну подачу.

Основна частина. На вирішення завдань щодо під
готовки спеціалістів відповідно до вимог освітніх стан
дартів нового покоління спрямована інформатизація осві
ти, розвиток сучасного навчального процесу на підставі 
впровадження інноваційних технологій, методів інтерак
тивного навчання і нових напрямів самостійної роботи 
студентів з компетентнісним підходом.

Враховуючи глобалізацію знань, швидкі темпи нако
пичення та поширення інформації, що спостерігаються 
останніми десятиліттями у зв’язку з розвитком 
комп’ютерних технологій, стає надзвичайно актуальним 
пошук нових форм підготовки та подання інформації. 

Традиційна система навчання ґрунтується на отри
манні знань, тоді як спеціалісти оцінюються за критеріями 
вмінь і навичок. Сьогодні основна увага в медичній освіті 
приділяється якісним показникам. Першочерговим досяг
ненням цієї мети є впровадження програм, методологія 
яких навчає не просто знань, а знань і вмінь. Головну ува
гу потрібно приділяти методам активного навчання як 
найбільш дійовим і результативним. Тому у світлі актуаль
них проблем сучасної охорони здоров’я необхідно актив
но шукати нові шляхи підвищення якості освіти, більш 
широко впроваджувати перспективні новітні технології в 
структуру навчальнометодичного процесу.

Заради підвищення професійного рівня майбутніх і 
працюючих лікарів перспективним є створення симуля
ційних центрів на кафедрах університету з застосуванням 
симуляційних моделей та фантомів у навчанні, які задо
вольнятимуть мети досягнення їх певних компетенцій. 
Нині на базі університету активно працює навчальноін
новаційний Центр практичної підготовки лікарів і студен
тів, обладнаний устаткуванням з першого до сьомого рів
нів реальності. Крім того, створено симуляційні комплек
си на кафедрах акушерства і гінекології № 1, ортодонтії, 

роботизованої хірургії, офтальмології, анестезіології та 
інтенсивної терапії, пропедевтики внутрішніх хвороб та 
медицини катастроф і військової медицини, які успішно 
працюють. Сучасне обладнання цих кафедр дозволяє на
вчати студентів, інтернів, лікарів у всіх сферах медичної 
діяльності, використовуючи нові методи та методики, у 
тому числі моделювання клінічних ситуацій різних рівнів 
складності. Зараз організація навчання в університеті 
здійснюється шляхом створення умов для самостійного 
виконання діагностичних і лікувальних маніпуляцій на 
тренажерах і відбувається у вигляді тренінгів, які розріз
нюються залежно від тематики та цілей без ризику заподі
яння шкоди пацієнту, а також здатності швидкого при
йняття рішень, особливо при невідкладних станах. В Цен
трі практичної підготовки лікарів і студентів і на кафедрах, 
де розміщені симуляційні комплекси, співробітниками 
постійно проводяться майстеркласи по симуляційній 
освіти.

Сучасними підходами в системі навчання є інтерак
тивні лекції, вебінари, лекції в режимі теперішнього часу 
з можливістю спілкування online, з обговоренням стану 
хворих через мережу інтернет. Застосування новітніх ін
формаційних комп’ютерних технологій, які виконані у 
програмі Prezi ґрунтуються на наближенні або відділенні 
об’єктив, робить лекцію не тільки більш видовищною, але 
й більш логічною, послідовною. Візуалізація презентації 
лекції за допомогою використання переходів від тексту до 
відеоматеріалів, графіків, карт, схем, таблиць, нестандарт
них завдань для самоконтролю та самоперевірки сприяє 
підвищенню ефективності такої лекції. Набуває практич
ного значення лекціявізуалізація, під час якої застосову
ються демонстраційні матеріали (фотографії, відеофраг
менти, відеофільми). 

Як важливу складову практично орієнтованої безпе
рервної підготовки фахівців бажано застосувати освітні 
Webквести – проблемні завдання з елементами рольової 
гри, тобто використовувати навчальну інформацію із 
впровадженням Webтехнологій. Також ефективний метод 
навчання – клінікореферативні конференції, на яких усі 
студенти старших курсів або інтерні представляють допо
віді з мультимедійними презентаціями тривалістю 10 хв. 
Потім проблема обговорюється аудиторією і викладачами.

Висновки. Таким чином, найбільш перспективним 
щодо якісної освіти є використання інтерактивних техно
логій навчання студентів, інтернів а також лікарів. 

Література
1. Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014 р. № 

1556VII.
2. Сучасні підходи до освітнього процесу з підготовки 

високопрофесійних фахівців / В.М.Запорожан, М.М.Каш
тальян, О.В.Чернецька // Медична освіта. – 2017.  № 3. – 
С.2731. 
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ВИКОРИСТАННЯ ВІРТУАЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ ПРИ ВИВЧЕННІ МЕДИЧНОГО 
ОБЛАДНАННЯ В ОСНОВІ РОБОТИ ЯКОГО ЛЕЖИТЬ КОМПЛЕКС ФІЗИЧНИХ ЯВИЩ

Горкуненко А.Б., Гураль С.Я., Рудяк Ю.А., Сверстюк А.С. 
Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського

Вступ. При вивченні медичного обладнання клініч
них лабораторій та апаратів для моніторування та під
тримки життєдіяльності людини потрібно засвоїти широ
кий спектр фізичних явищ, які лежать в основі його функ
ціонування [1]. Виникає проблема унаочнення, спрощен
ня та комплексної подачі навчального матеріалу.

Основна частина. Нами спільно з відділом навчаль
них програм університету розроблено віртуальні тренаже
ри для обладнання клінічних лабораторій: полум’яний 
фотометр, флуориметр, клінічний аналізатор, газорідин
ний хроматограф, апарат для зонального електрофорезу та 
для апаратів моніторування та підтримки життєдіяльності 
людини: фетальний монітор, апарат для проведення гемо
діалізу, пульсоксиметр, інкубатор для виношування ново
народжених (кювез), апарат ШВЛ та дефібрилятор.

Висновок. Використання віртуальних навчальних 
програм дозволяє ознайомитись з теоретичними відомос

тями, фізичними основами роботи приладу, сучасними 
приладами, будовою приладу та віртуально попрацювати з 
приладом. Також даний засіб дозволяє додатково змінюва
ти активність від читання то практичної віртуальної робо
ти з прикладами, структуризувати інформацію, зацікавити 
та утримати увагу студентів, що сприяє кращому засвоєн
ню матеріалу.

Література
1. Застосування інноваційних технологій у процесі 

вивчення медичної фізики діагностичного та лікувального 
обладнання / А.Б. Горкуненко, Ю.А. Рудяк, В.Д. Дідух [та 
ін.] / Матеріали регіональної науковометодичної конфе
ренції «Освіта та медицина в добу глобалізації: вітчизня
ний та зарубіжний контекст», Тернопіль ТДМУ «Укрмед
книга», 67 листопада 2014 року. — Тернопіль: ТДМУ, 
2014р. — с. 3334.

УДК 378.147
КОМУНІКАТИВНА ВЗАЄМОДІЯ ЯК СКЛАДОВА ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ  

ПРИ ПІДГОТОВЦІ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ У ЗВО

Поплавська С. Д.
КВНЗ «Житомирський медичний інститут» Житомирської обласної ради

Вступ. Становлення сучасного демократичного сус
пільства передбачає активну діяльність майбутніх медич
них працівників у сфері охорони здоров’я, що потребує 
сформованості у них готовності до комунікативної взає
модії як складової професійній діяльності [1].

Водночас, практика професійної підготовки майбут
ніх медичних працівників свідчить, що у значної частини 
студентів домінують прагматичномеркантильні мотива
ційні чинники до діяльності, ознаки бездуховності та від
сутність потреби в особистісному зростанні, невміння ви
являти та застосовувати вербальні й невербальні засоби 
комунікативної взаємодії.

У зв’язку з цим, однією з вимог до організації освіт
нього процесу у ЗВО України є реалізація нових підходів 
та методів, які забезпечать якісну професійну підготовку 
майбутніх фахівців. Таким підходом є компетентнісно
орієнтоване навчання, яке у широкому розумінні полягає в 
засвоєнні майбутніми спеціалістами теоретичних знань і 
використання цих знань для вирішення конкретних прак
тичних завдань, які виникають у професійній діяльності і 
повинно бути спрямоване на формування комунікативної 
взаємодії як складової професійної діяльності.

Основна частина. Комунікативна взаємодія як складова 
професійної компетентності майбутнього фахівця стала 
предметом дослідження багатьох учених, серед яких роботи 
С.Поплавської, Н.Шигонської, Ю.Костюшка та ін. С. По
плавська наголошує, що уміння реалізувати комунікативну 
взаємодію істотно покращує як ефективність лікувальнодіа
гностичного процесу так і суб’єктсуб’єктну комунікацію. Н. 
Шигонська визначає структуру взаємодії за етапами її реалі
зації у професійній діяльності. Комунікативна взаємодія як 
структурний елемент комунікативної компетентності має 
чітку структуру та етапи її реалізації. Таким чином, даний 
процес представлений такими етапами: мотиваційний, орга
нізаційний, діяльнісний, контрольний та оцінний.

Висновки. Комунікативна взаємодія реалізована від
повідно до визначених етапів дозволяє покращити комуні
каційний процес у професійній діяльності і як результат 
значно покращує її ефективність.

Література 
1. В. К. Мудріцька. Тактика комунікативної взаємодії 

медичних працівників та пацієнтів у терапевтичному відді
ленні / / Журнал «Медсестринство»  2014.  № 4.  С. 2930..
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НОВІТНІ МОЖЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ КЛІНІЧНОЇ АНАТОМІЇ

Попов О. Г., Кошельник О. Л., Єгоренко О. С. 
Одеський національний медичний університет, м. Одеса, Україна

Вступ. Основною метою нашої дисципліни є вивчен
ня клінічної анатомії, яку без трупа освоювати вкрай важ
ко. На жаль, використання трупного матеріалу у навчаль
ному процесі скоротилося до мінімуму. Поряд з муляжами 
і музейними препаратами комп'ютерні технології певною 
мірою допомагають заповнити цю прогалину. 

Основна частина. Для цього кожна навчальна кімна
та кафедри укомплектована набором, що складається з 
процесора, телеприймача і мультимедійного проектора. 
На кожне заняття була розроблена мультимедійна презен
тація, в яку увійшли найбільш наочні анатомічні препара
ти, малюнки із сучасних атласів клінічної анатомії, а та
кож схеми і відеоролики хірургічних втручань. Викорис
тання даного нововведення дозволило зробити певну уні
фікацію навчального процесу, що наблизило рівень викла
дання молодих викладачів до рівня їх більш досвідчених 
колег. У навчальному процесі активно використовуються 
інформаційні портали на сайті кафедри та електронна бі
бліотека, яка надає широкий доступ до електронних вер
сій навчальної літератури і дає можливість одночасного 
індивідуального доступу до них. Програма навчання клі
нічної анатомії та оперативної хірургії на наочних матері
алах, яка стала вже традиційною в навчальному процесі, 
потребує удосконалення. Пов'язано це не тільки з впрова
дженням хірургічних, але і з розвитком симуляційних тех
нологій — навчання відбувається за допомогою керованих 
комп'ютером пристроїв. При цьому відслідковується рух 
рук та інструментів, і на екрані монітора в реальному часі 
генерується зображення операції з реакцією віртуальних 
тканин на дії студента або лікаряінтерна [3]. Висока ефек
тивність віртуального тренінгу в освоєнні базових прак
тичних умінь доведена численними дослідженнями, що 
дозволяє вважати його основним засобом навчання базо
вим ендохірургічним навичкам [1, 2]. При цьому важливо 
відзначити, що відпрацювання цих умінь не вимагає по

стійної присутності викладача, так як методичні підказки 
і контроль за точністю виконання поставленого завдання 
симулятор здійснює в автономному режимі. Істотним не
доліком подібних методик є їх дорожнеча, проте вони по
ступово впроваджуються на нашій кафедрі. Віртуальний 
стіл для вивчення будови і розтину тіла Anatomage забез
печує реалістичну візуалізацію тривимірної анатомії тіла 
людини з точними анатомічними подробицями, дозволяє 
студентам отримати відчуття як від реального операційно
го столу.

Висновок. Використання інтерактивних навчальних 
систем покращує сприйняття і вивчення матеріалу, робить 
його найбільш доступним і наочним, тому вважаємо за до
цільне спрямувати зусилля на розробку і впровадження 
нових технологій. Однак слід визнати, що останні поки не 
є реальною альтернативою класичним методам освоєння 
нашої дисципліни — використання трупів і експеримен
тальних тварин.
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ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАГІСТРІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 227 «ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ, 

ЕРГОТЕРАПІЯ» У ТЕРНОПІЛЬСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ МЕДИЧНОМУ  
УНІВЕРСИТЕТІ ІМЕНІ І. Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО

Попович Д. В., Коваль В. Б., Вайда О. В., Руцька А. В. 
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»

Мета – висвітлення основних аспектів професійної 
підготовки магістрів спеціалізації «Фізична терапії» у 
Тернопільському державному медичному університеті 
імені І. Я. Горбачевського.

Основна частина. В Тернопільському державному 
медичному університеті імені І. Я. Горбачевського, на базі 
кафедри фізичної реабілітації, здоров’я людини та фізич
ного виховання у 20172018 навчальному році почалася 
професійна підготовка магістрів  за спеціальністю 227 
«Фізична терапія, ерготерапія», спеціалізація «Фізична те
рапія». Кафедрою було повністю розроблені нові навчаль
нометодичні матеріали з таких навчальних дисциплін як: 
лікувальнореабілітаційний масаж, фізична терапія при 
хірургічних захворюваннях, фізична терапія при захворю

ваннях опорнорухового апарату. Для магістрів організо
вано проведення клінічної практики з фізичної терапії при 
травмах та захворюваннях опорнорухового апарату на 
базі реабілітаційного центру «Active Life», Тернопільської 
обласної комунальної загальноосвітньої школиінтернат 
для дітей з наслідками поліомієліту та дитячого цере
брального параліча, Тернопільської університетської лі
карні.

Висновок. Розроблені робочі програми, навчальноме
тодичні матеріали для професійної підготовки магістрів 
спеціалізації «Фізична терапії» у Тернопільському держав
ному медичному університеті імені І.Я. Горбачевського.

Ключові слова: магістратура; фізична терапія; про
фесійна підготовка; навчальнометодичні матеріали.

СИСТЕМА ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В РАМКАХ ВУЗІВСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ

Потапова Т. М., Слєсарчук В. Ю., Кошова І. П.
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», м. Дніпро 

Удосконалення системи сучасної освіти потребує під
вищення якості та ефективності підготовки фахівців, до
повнення традиційного навчання новими технологіями та 
впровадження засобів організації навчального процесу. На 
теперішній час система дистанційного навчання (СДН) ін
тенсивно розвивається у всьому світі. Багатогранність і 
складність СДН вимагають якісної роботи всіх її складо
вих елементів та виконує важливі завдання підвищення 
якості освіти фахівців. Перевагами СДН являються конку
рентоспроможність фахівців на підприємствах, розвиток 
інформаційного простору, впровадження сучасних інфор
маційних технологій та нових підходів до навчального 
процесу у вищих школах. ВУЗи, спираючись на певні со
ціальні замовлення і трансформації зовнішнього світу, 
розробляють і застосовують сучасні інформаційні та ко
мунікаційні технології, що дозволяють зробити процес на
вчання відкритим і зрозумілим [1, 2]. 

На кафедрі загальної та клінічної фармації Дніпропе
тровської медичної академії студенти мають можливість 
додатково та більш поглиблено вивчати такі дисципліни 
як: «Загальна фармакологія», «Органічна хімія», «Аналі
тична хімія», «Фізколоїдна хімія», «Фармацевтична хі
мія», «Медична хімія», «Клінічна фармакологія», «Аптеч
на технологія ліків», «Заводська технологія ліків». Дані 

дистанційні курси включають методичні розробки та ре
комендації щодо вивчення курсу, вичерпний теоретичний 
матеріал, практикум для відпрацювання умінь і навичок, 
необхідні посилання на довідковий матеріал, ключові сло
ва, глосарій та систему контролю знань.

Висновки: Інформаційнокомунікаційні технології до
зволяють студентам: здобувати знання долаючи відстань та 
у любий зручний для них час; викладачі, в свою чергу, 
контролюють процес навчання студентів за допомогою спе
ціальних опцій в системі MOODLE, доступних тільки для 
викладачів даної дисципліни; СДН мотивує студента до са
моосвіти, здобування та аналіз нової інформації.
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РОЛЬ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ЗАСВОЄННІ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК З 

ЕНДОСКОПІЧНОЇ ХІРУРГІЇ

Походун К. А., Гнатюк М. С. 
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України» 

Вступ. Реформа охорони здоров’я вимагає суттєвих 
інноваційних змін в освіті. Саме тому сьогодні йде пошук 
нових технологій навчання, які істотно покращили б під
готовку висококваліфікованих спеціалістів з якісно новим 
ступенем знань [1,2]. Відомо, що для досягнення макси
мального ефекту важливо вміло поєднувати засвоєння те
оретичних знань з практичним їх використанням. Варто 
зазначити, що повноцінне та ефективне засвоєння прак
тичних навичок суттєво розширює кругозір студента, лі
каря, інтенсифікує вивчення та освоєння навчального ма
теріалу, стимулює цікавість та вмотивованість до предме
ту, активізує мислення, сприяє своєчасному і професійно
му наданню невідкладної допомоги хворому [2].

Науковотехнічний прогрес вимагає суттєвого вдоско
налення форм викладання, розробки нових навчальних 
програм, оптимальної подачі матеріалу для засвоєння ве
ликого об'єму інформації на більш високому та якісному 
новому рівнях. Для досягнення максимального ефекту 
при вивченні будьякої медичної дисципліни необхідно, 
щоб студенти отримували не тільки глибокі теоретичні 
знання, але й істотно вдосконалювали практичні навички. 

Основна частина. Для оцінки ефективності повноцін
ного засвоєння практичних навичок з ендоскопічної хірур
гії проведений педагогічний експеримент у 3х навчальних 
групах лікарів курсантів. Останні у кількості 37 осіб були 
розділені на 2 групи. У 1 групу увійшло 25 (67,6 %) курсан
тів, які систематично та регулярно перед виконанням опе
ративних втручань на тваринах та після їх виконання пере
дивлялися відеофільми з ходом оперативних втручань. 2а 
група нараховувала 12 (32,4 %) курсантів, які не завжди 
користувалися мультимедійними засобами для ознайом
лення ходом оперативних втручань. У вказаних групах ана
лізувалися помилки, які були допущені при виконанні ен

доскопічних оперативних втручань (холецистектомія, спле
нектомія та нефректомія) на біологічних об'єктах (експери
ментальних тваринах). У 1й групі лікарямикурсантами 
при виконанні перерахованих оперативних втручань було 
допущено 7 несуттєвих помилок, а у 2й групі курсанти при 
виконанні ендоскопічних операцій помилилися 17 разів, що 
у 2.4 рази перевищувало попередню цифру. 

Наведене свідчить, що використання мультимедійних 
технологій при навчанні курсантів суттєво покращує 
якість засвоєння ними практичних навичок, оскільки до
зволяє детально продемонструвати етапи операції, або лі
карської маніпуляції, а також методично обговорити екра
нізоване заняття.

Висновок. Отримані результати проведеного дослі
дження свідчать про позитивний вплив використання 
мультимедійних технологій на якість виконання практич
них навичок курсантами, що потребує ширшого викорис
товувати під час читання лекцій, проведенні практичних 
та семінарських занять.
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СТУДЕНТІВ МЕДИЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
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ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»

Сучасна психологія навчання та комунікативна лінгвіс
тика визначили загальну тенденцію вищої школи: перехід від 
вивчення іноземної мови як навчальної дисципліни з орієн
тацією на пасивного слухача, основним завданням якого є 
зрозуміти, запам’ятати, вивчити та переказати, до формуван
ня навичок її практичного застосування. Відомо, що первин
ною потребою студентів, які вивчають фахову іноземну мову 
є опанування навичками розмовної мови. В результаті цього 
вони набувають здатність використовувати мову в конкрет
них соціальних актах спілкування, повсякденних мовних си
туаціях та комунікаціях професійної спрямованості. 

Як показує досвід викладання, робота з автентичними 
фаховими текстами та виконання різноаспектних вправ до 

них суттєво сприяє розвитку мовленнєвої компетентності 
студентів з урахуванням їх реальних можливостей іншо
мовного спілкування. Для результативної роботи над тек
стом необхідний відповідний комплекс вправ, спрямова
них як на формування мовних навичок та умінь (зокрема, 
диференціації, реконструювання, трансформації і кон
струювання мовних одиниць у вирішенні певного на
вчального завдання), так і на розвиток здібностей творчо
го переосмислення тексту.

Серед комунікативних завдань на різних етапах роботи 
з текстовим матеріалом продуктивними, на наш погляд, є: 

– рецептивні вправи спрямовані на «пробудження» та 
стимулювання мотивації до роботи з текстом; активізацію 
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інтелектуальної діяльності та пізнавальних потреб студен
тів; формування прогностичних умінь майбутніх фахівців. 
Завдання на розвиток рецептивних умінь зорієнтовані на 
пошук правильних відповідей на запитання, визначення і 
корекцію неправильних тверджень, доповнення речень 
необхідною інформацією, співвідношення окремих ре
чень із змістовими частинами тексту, розміщення тексту в 
логічній поcлідовноcті, доповнення тексту фрагментами, 
поданими у завданні, тощо; 

– репродуктивні вправи, метою яких є творча рекон
струкція тексту і підготовка до його відтворення; 

– репродуктивнопродуктивні вправи спрямовані на 
формування відповідних умінь вести бесіду, опосередковану 
текстом. Наведемо декілька прикладів завдань до таких 
вправ: 1) використовуючи матеріал тексту, дайте відповідь на 
запитання; 2) виокремте головне з тексту; 3) передайте зміст 
тексту, користуючись планом і виписаними словосполучен
нями; 4) використовуючи факти з тексту, розкажіть про ... ; 

– продуктивні вправи зорієнтовані на активне вико
ристання змістовного наповнення фахового тексту як мов

ної/мовленнєвої опори для розвитку комунікативних 
умінь та навичок студентів. Серед завдань продуктивного 
спрямування варто виокремити діалоги, ділові (професій
ні) ігри, мініконференції, дискусії та обговорення, опиту
вання, вебквести, проекти, тощо. 

Запропоновані види завдань для роботи з текстовим 
матеріалом на занятті мають творчий характер, активізу
ють самостійність та ініціативу студентів, сприяють фор
муванню комунікативних, вербальних, дискусійних умінь, 
які необхідні майбутнім медикам для професійного спіл
кування з колегамиіноземцями.
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ОКРЕМІ МЕТОДИ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ «ВИЩОЇ 
МАТЕМАТИКИ І СТАТИСТИКИ» ЗА НАПРЯМКОМ ПІДГОТОВКИ «ФАРМАЦІЯ, ПРОМИСЛОВА 

ФАРМАЦІЯ»

Прокопченко О. Є., Мікаєлян Г. Р., Лукіна Г. М.
Запорізький державний медичний університет

Вступ. В період підвищення ролі індивідуальної, са
мостійної роботи студента (СРС) актуальним залишається 
форма її організації в поєднані із сучасними методами 
представлення навчальної інформації. 

Основна частина. При вивчені дисципліни «Вища 
математика і статистика» на самостійну роботу студентів 
припадає до 70% навантаження. Курс розподілений на два 
розділи — «Математичний аналіз» і «Теорія ймовірнос
тей. Статистика і біометрія».  Кількість годин, що відведе
на на самостійну роботу дозволяє доповнювати окремі 
змістовні питання за темами. Проблема виникає в розподі
лі годин СРС. Напевно, він не може бути рівномірним і 
має враховувати складність окремих питань та наявне ме
тодичне забезпечення. Останнє пов’язується нами з дис
танційними методами представлення навчальної інформа
ції. На сайті з дисципліни надана деталізована навчальна 
інформація за кожною темою. В ході проведення аудитор
них занять нами здійснюється вхідний контроль підготов
ки – перевірка наявності у студента робочого зошиту з 
«Інтернет базованим матеріалом». Останнє спонукає сту
дента до виконання домашнього завдання та діяти за ана

логією і відповідно до наданого сценарію опрацювання 
навчальних питань. Питання та задачі є різнорівневими. 

Висновки. Даний підхід не є універсальним, але є 
оптимальним. Викладач отримує можливість дистанцій
ного контролю підготовки студентів і може бути впевне
ним щодо проходження студентом рівня «ознайомлення» з 
навчальним матеріалом. На сайті розміщено також трену
вальні тести. Представлені нами елементи методики ви
кладання базується на принципі: Обчислення в математи
ці не є самоціллю,   ціллю є розвиток.
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МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ З ТЕХНОЛОГІЇ 
ЕКСТЕМПОРАЛЬНИХ ЛІКАРСЬКИХ ТА КОСМЕТИЧНИХ ЗАСОБІВ 

Пухальська І. О., Литвиненко Т. М., Романіна Д. М. 
Запорізький державний медичний університет

Реалізація сучасних вимог до якості освіти передбачає 
практичну орієнтованість знань та вмінь випускників з ви
щою фармацевтичною освітою. Саме тому удосконалення 
методів та технології навчання, спрямованих на форму
вання у майбутніх спеціалістів професійних якостей, є 
важливим заданням вищих навчальних закладів. І однією 
з форм навчання, що дозволяє ефективно закріпити знання 
та вміння, набуті під час практичних занять та самопідго
товки, залишається практика.

Метою навчальної практики з технології екстемпо
ральних лікарських та косметичних засобів є здобуття сту
дентами професійних навичок у практичній сфері вивче
ної дисципліни. Базами є аптечні заклади м. Запоріжжя та 
області, а також великі аптеки інших міст України, цен
тральні районні аптеки, які мають ліцензію на виготовлен
ня лікарських засобів за рецептами лікарів. Потрібно від
мітити, що для якісного проведення практики важливу 
роль відіграє організація ефективної взаємодії куратора 
від аптеки та відповідального викладача, а також виклада
ча та практикантів. Під час проходження практики студен
ти набувають професійних вмінь у приготуванні лікар
ських та косметичних засобів, внутрішньоаптечних заго
товок, фасування готових лікарських форм. При цьому 
студенти оформлюють звітну документацію – щоденник 
за розробленою кафедрою технології формою, що значно 
спрощує та покращує ефективність підготовки. Також для 
покращення якості підготовки практиканти проводять ре
феративну роботу за індивідуальним завданням відпові
дального викладача. Оцінювання практики проводиться 
комплексно за результатами перевірки щоденника, рефе

рату та комп’ютерного тестування підсумкового контро
лю. На сайті кафедри для практикантів розміщено мето
дичні рекомендації для проведення практики, а також ре
комендовані літературні джерела для самопідготовки та 
реферативної роботи, розроблений методичний посібник з 
підготовки до підсумкового контролю.

Висновок. Навчальна практика з технології екстемпо
ральних лікарських та косметичних засобів є необхідним 
компонентом у навчальному процесі підготовки студентів 
спеціальності «Технології парфумернокосметичних засо
бів» для поглиблення теоретичних знань, закріплення 
практичних вмінь та навичок, набутих під час вивчення 
дисципліни, а також сприяння підвищенню інтересу до 
обраної спеціальності та деталізації спрямування майбут
ньої професійної діяльності молодого фахівця.
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ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНОЇ ЛЕКЦІЇ В ОТОЛАРИНГОЛОГІЇ 

Пухлік С. М., Тітаренко О. В.
Одеський національний медичний університет

Вступ. Лекція (лат. lektio – читання) – форма навчан
ня, що передбачає систематизований та логічний виклад 
навчального матеріалу із застосуванням засобів і прийо
мів активізації пізнавальної діяльності студентів, що су
проводжуються засобами наочності [1]. Під час клінічної 
лекції повинні ширше застосовуватися інформаційні тех
нології, що дозволить реалізувати принципи наочності  
сприйняття почуттями, доступності  вміння пояснювати 
сучасні методи діагности і лікування, індивідуального під
ходу, свідомості і активності студентамедика, як суб'єкта 
навчальної діяльності [3]. Реалізація цих принципів не 
тільки сприяє більш успішному сприйняттю та запам'я
товуванню навчального матеріалу, але й дозволяє глибше 
проникнути у сутність явищ, що пізнаються"[2].

Основна частина. При першому сприйнятті усної 
мови людська пам'ять сприймає до 713% інформації. Це 
диктує необхідність розділяти лекцію на невеликі відріз
ки, а при необхідності повторювати найбільш важливі клі

нічні моменти. Особливістю викладання отоларингології є 
важкодоступність візуалізації ЛОР органів без спеціальної 
ендоскопічної техніки і методів дослідження. У зв'язку з 
цим дані лекції повинні бути активно насичені не тільки 
клінічною інформацією, але й оснащені ілюстративним 
матеріалом щодо вікових анатомічних особливостей, ен
доскопічної картини при різних видах отитів, синуситів, 
захворювань глотки і гортані. Особливо важливо надання 
інформації в розрізі отоларингологічних прояв при тяж
ких інфекційних захворюваннях, внутрішньочеренпних 
ускладненнях, пухлинних ураженнях ЛОР органів та ін
ших видів патології, яка може привести до інвалідизації 
пацієнта або навіть летального випадку. Підвищенню ува
ги студентів також сприяє включення в лекцію питань до 
студентської аудиторії, що стосуються диференціальної 
діагностики симптомів при різних видах патології. Такі 
питання змушують студента не просто механічно 
запам'ятовувати клінічний матеріал, але вміти користува
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тися ним в конкретній клінічній ситуації. Важливо засто
сування проблемного викладу, що підкреслює небезпеку 
захворювання і його ускладнень з наведенням конкретних 
клінічних прикладів, демонстрації хворого. Це служить, з 
одного боку, доказом викладеного матеріалу, з іншого  на
ближає студентів до ситуацій їх майбутньої повсякденної 
діяльності, активно залучає студентів в роботу з хворим, 
тобто навчання на основі досвіду. Це створює атмосферу 
ентузіазму та зацікавленості у вивченні оториноларинго
логії, активізує пізнавальну діяльність студентів, дозволяє 
оптимізувати взаємодію студентів і педагога на всіх ета
пах лекції, здійснювати перехід від простих знань до 
більш складних.

Висновки. Ураховуючи, що ЛОР патологія зустріча
ється у 75% хворих терапевтичного профілю, головним 
завданням нашої спеціальності повинна залишатися під
готовка кваліфікованого лікаря загальної практики. Клі

нічні лекції з оториноларингології, з одного боку, повинні 
базуватися на традиційних педагогічних принципах, але 
при цьому постійно розвиватися і вдосконалюватися з 
урахуванням змін вимог освітнього процесу і змін у сус
пільстві.
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ОСВІТНІ ПРОЕКТИ В НАВЧАННІ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Пучкова Г. В., Лінніков С. В. 
Одеський національний медичний університет

Вступ. Запорукою успішної діяльності лікаря є безпе
рервне навчання та оновлення знань. Така необхідність 
постає через численні фактори, зокрема: стрімкий розви
ток усіх медичних галузей, заміни емпіричного підходу до 
медичної практики на доказовий, зміною структури захво
рюваності та смертності. Враховуючи щорічне збільшен
ня обсягу інформації, впровадження сучасної методики 
безперервного навчання лікарів та студентівмедиків є 
необхідною та актуальною умовою розвитку медичної ді
яльності адекватної сучасним реаліям. Саме безперервний 
підхід є найбільш результативним способом оновлення 
знань, а розвиток мультимедійних технологій дозволяє ро
бити цей процес легшим, менш ресурсовитратним та до
ступним у режимі реального часу. [3].

Основна частина. Спираючись на практику викла
дання дисциплін з організації охорони здоров’я та медич
ного права у студентів та курсантів медичного університе
ту (в тому числі, у практикуючих лікарів), вважаємо, що у 
зазначених категорій наявні прогалини у сучасних зна
ннях, особливо в сфері доказової медицини, що обумов
лює велику низку проблем у вітчизняній медичній практи
ці. Брак доказових знань змушує медичних працівників 
керуватися так званою anecdotal evidence. Anecdotal 
evidence – практика прийняття рішень, керуючись непід
твердженими фактами чи власним клінічним досвідом. Ця 
практика має ряд недоліків, які можуть нашкодити під час 
процесу надання медичної допомоги, оскільки особистий 
клінічний досвід може формуватися під дією лоббі фарма
цевтичних компаній, застарілих клінічних настанов, ког
нітивних упереджень.

Процес прийняття рішень про методику лікування та 
побудови прогнозу перебігу захворювання може підпада
ти під дію евристики доступності. Порочність такого під
ходу підтвердили у своїх дослідженнях Герберт Саймон, 
Амос Тверскі, Данієль Канеман. Іншим небезпечним упе
редженням є ефекти підкорення авторитету, ДаніелаКрю
гера, Розенталя. [2].

Актуальною проблемою для сучасних медичних пра
цівників залишається також низький рівень ознайомлення 
з нормативноправовою базою в сфері надання медичної 
допомоги. Необізнаність в питаннях юридичної сили нор
мативноправових актів, законного представництва, пра
во та дієздатності осіб, поверхове уявлення щодо прав 
пацієнтів, юридичної відповідальності призводять до сис
тематичного порушення прав пацієнтів та збільшення 
кількості судових справ щодо неналежного надання ме
дичної допомоги. 

В методики навчання повинні використовуватися такі 
дидактичні прийоми, як: відомий зміст навчальних матері
алів, гнучкість, всебічність, прозорість цілей передавання 
знань, адаптивність навчання, направленість зворотних 
зв’язків, зрозумілість мови та термінології викладання [1]. 
Безпосередній обмін знаннями та їх оцінювання між коле
гами у достатньому обсязі гальмується значними відста
нями та браком часу. Паперові засоби інформації, такі, як 
медична література, наукові видання, недостатні у якості 
джерел знань через обмеженість фінансових ресурсів і ме
ханізмів розповсюдження, підручники та медична літера
тура швидко втрачають актуальність і за 5 років вже не 
задовольняють вимогам навчання кваліфікованих спеціа
лістів. Бібліотеки надають обмежений вибір медичної лі
тератури, який не відображає повний спектр сучасних і 
визнаних на міжнародному рівні знань. Сучасні розробки 
медичної науки, які викладені у закордонних наукових 
журналах, впливають на клінічну практику та сприяють 
змінам у клінічних настановах, залишаються поза межами 
уваги частини медичної спільноти, особливо тих, які пра
цюють в районних центрах та не володіють англійською 
мовою на достатньому рівні.

Вважаємо, що однією з перешкод для розвитку та мо
дернізації системи охорони здоров’я в Україні є недостат
ня кількість засобів комунікації, а також складність досту
пу до найсучаснішої доказової інформації. Структурні 
чинники підсилюють нерівність між міськими центрами і 
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віддаленими районними закладами охорони здоров’я пер
винного та вторинного рівнів. Спеціалізовані знання аку
мулюються в закладах національного рівня, тому медич
ним працівникам, які працюють на периферії, часом важ
ко отримати до них доступ. 

Отже, необхідною умовою для безперервного навчан
ня є можливість постійного дистанційного передавання 
знань, яке має базуватися на нових інформаційних техно
логіях, таких, що створюють зручні умови для слухача, зо
крема: вільний вибір освітніх дисциплін, що відповідають 
міжнародним стандартам, діалоговий обмін з викладачем 
тощо. При цьому процес навчання не залежить від розта
шування суб’єктів навчання у просторі та часі.

Серед вже існуючих освітніх проектів для лікарів 
можна зазначити створений студентами КМУ цикл лекцій 
проекту Mgate. Заходи проекту проходять в великих міс
тах України, зокрема, Києві, Одесі, Львові і постійно до
лучаються нові міста. Формат зустрічей проекту: три лек
ції за різними напрямками медичної практики. Після кож
ної лекції аудиторія має змогу задати питання лектору і 
обсудити викладену тему. 

Оновлення медичних знань важливе не тільки для лі
карів, але і для потенційних пацієнтів, інформатизація на
селення дозволяє сучасними методами проводити профі
лактичну роботу. Одеський освітній проект «Медицина 
розбірливим почерком» дозволяє комунікувати лікарям та 
пацієнтам. Цільовою аудиторією проекту є люди, які заці
кавлені питаннями здоров’я профілактики захворювань, 
здоровим способом життя. Мета проекту – руйнування 
упереджень та міфів довкола медичних питань, донесення 
інформації базованої на доказовому підході до населення, 
формування позитивного вигляду лікаря у суспільстві.

Вдалий освітній проект має відповідати декільком 
принципам, зокрема: 

Час. Тривалість лекції не має перебільшувати 40 хви
лин. Якщо лекція перевищує встановлені рамки за трива
лістю, аудиторія починає втрачати увагу, а рівень сприй
няття інформації аудиторії падає. 

Стиль викладання. Лекція має викладатися зрозумі
лою мовою за принципом «рівний  рівному». Це викликає 
більшу довіру та емпатію до лектора, через що слухач за
цікавлений задати питання, або вступити у полеміку з лек
тором.

Якість матеріалу. Лекція має супроводжуватися нао
чними матеріалами за допомогою мультимедійних техно
логій. Наочні матеріали, особливо, слайди презентації, не 
мають складатися виключно з письмового матеріалу. Ве
лика кількість тексту на екрані відволікає слухача. 

Трансляція. Поширення цифрових технології дозво
ляє вести трансляцію лекції в інтернет наживо, що значно 
розширює аудиторію. Важливо також викладати запис 
лекцій. Саме це дозволяє проводити безперервне навчання 
дистанційно та у зручний для людини час.

Інформація. Усі дані, що надаються мають базуватися 
виключно на доказових засадах. Непідтверджені факти, 
паранаукові практики, а також ангажований матеріал під
риває довіру до лектора і створює умови для розповсю
дження небезпечних практик.

Висновки: Безперервне навчання – важлива частина 
освіти студентів та практикуючих лікарів. Сучасний під
хід до безперервного навчання має базуватися на таких 
принципах: індивідуалізація освіти, навчання на робочо
му місці, доказові засади медичної практики медицини.
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НЕОБХІДНІСТЬ ОЗНАЙОМЛЕННЯ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ МЕДИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ  
ІЗ СИСТЕМОЮ КОДУВАННЯ ІСРС-2

Радзішевська Є. Б.1, Висоцька О. В.2, Гранкіна С. С.1, Польотова Н. П.1, Рисована Л. М.1

Харківський національний медичний університет1,
Харківський національний університет радіоелектроніки2

Приєднання України до процесів розвитку законодав
ства країн Європейського Союзу зініціювала низку кас
кадних процесів у системі охорони здоров’я. Зокрема, сут
тєво змінилася ситуація у питаннях, що пов’язані зі сфе
рою стандартизації. Ці тенденції вимагають від освітян 
вищих медичних навчальних закладів відповідного своє
часного реагування для надання адекватних знань у під
готовці майбутніх спеціалістів [1].

На сьогоднішній день адаптація законодавства Украї
ни до законодавства ЄС відбувається у відповідності до 
положень Закону України про Загальнодержавну програ
му адаптації законодавства України до законодавства Єв
ропейського Союзу від 18 березня 2004 року № 1629IV 
[2]. До пріоритетних сфер адаптації належать, зокрема, 
«охорона здоров'я та життя людей» й «технічні правила і 

стандарти». Поєднання цих складових на тлі безперервно 
зростаючого рівня активності у царині біологічної та ме
дичної інформатики (електронний пропис лікарських за
собів, електронна медична документація тощо) виводять 
на принципово новий рівень значущість питань кодуван
ня, класифікації та стандартизації інформації в медицині. 
Системою кодування та класифікації в Україні традиційно 
є система МКХ, посилання до якої цілком природно за
стосовуються також під час підготовки майбутніх лікарів 
у вищих медичних навчальних закладах.

Проте у 2017 році Міністерство охорони здоров’я 
України уклало угоду з WONCA  Всесвітньою організа
цією сімейних лікарів – про застосування на ліцензійних 
засадах системи кодування ІСРС2. Цю систему було роз
роблено WONCA для лікарів загальної практики й на те
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перішній час однією з її офіційних мов є українська мова 
[3, 4]. Важливим є те, що вже у 2018 році передбачено за
пуск навчального онлайн тренажеру для лікарів, поши
рення навчальних матеріалів та їх інтеграція в медичну 
освіту на до та післядипломному рівні [5]. Тому розробка 
комплексу заходів щодо ознайомлення студентів з осно
вними принципами використання цієї системи кодування 
є важливою складовою навчання [6].

Таким чином, нагальною потребою сьогодення у ви
щій медичній освіті є навчання студентів як загальним 
принципам кодування та класифікації інформації в меди
цині, так і, зокрема, теоретичним та практичним навичкам 
роботи з системою ІСРС2.
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ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО І МІСЦЕВОГО ПАТРІОТИЗМУ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ  
КЛІНІЧНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Растворов О. А., Шальмін О. С.
Запорізький державний медичний університет

Вступ. В сучасних умовах існування України форму
вання державного патріотизму є підґрунтям для подаль
шого розвитку та існування країни, що підкреслює «Стра
тегія національнопатріотичного виховання дітей та моло
ді на 20162020 роки». Одним з напрямків її реалізації є 
«формування знань та уявлень про досягнення країни в 
галузі науки, внеску її видатних вчених». Формування 
державного патріотизму ґрунтується на гордості за свою 
«малу» батьківщину.

Основна частина. Ознайомити студентів медичного 
ВНЗ з внеском вчених, що походять з України, можливо 
при розгляді питань історії окремої галузі медичної науки. 
Українські вчені сприяли значному розвитку світової фти
зіатрії, проте їх внесок часто замовчувався або не відзна
чався. Суттєве значення для формування патріотизму має 
й розгляд досягнень певної медичної галузі, що відбува
лись на державному і місцевому рівнях.

Першу в Російській імперії лекцію з фтизіатрії «Про 
хворобливі причини взагалі і про сухоти» прочитав у 1796 
році професор Петербургської Медикохірургічної Акаде
мії українець І.А. Смілівський.

Значний період практичної та наукової діяльності М.І. 
Пирогова відбувався у межах сучасної України. Пирогов 
вперше описав тифоїдну форму міліарного туберкульозу, 
вивчав туберкульоз кісток і суглобів тощо, розробляв прин
ципи лікування хвороби в існуючих на той час умовах [4]. 

Під час роботи в Новоросійському університеті в Оде
сі І.І. Мечников виявив явище фагоцитозу. Надалі на його 
основі розробив порівняльну патологію запалення (1892) і 
фагоцитарну теорію імунітету (1901), за яку у 1908 році 
отримав Нобелівську премію. Роботи Мечникова заклали 
підґрунтя для вивчення явищ фагоцитозу та імунітету при 
туберкульозі [8].

Вважається, що випромінювання Хпроменів відкрив 
В.К. Рентген. Проте, ще за 18 років до нього, власну кон
цепцію катодної трубки оприлюднив у Відні український 
вчений І.П. Пулюй. Він провів фундаментальні дослі
дження природи і властивостей Хпроменів, результати 
яких опублікував у «Доповідях Віденської академії наук». 
У своїй доповіді про Хпромені Рентген не вказав на по
передні відкриття І.П. Пулюя [1].

Ф. Г. Яновський – один з засновників фтизіатрії, як 
окремого напрямку клінічної медицини. Він організовував 
першу бактеріологічну лабораторію у Києві, пропагував 
методи індивідуальної та суспільної профілактики тубер
кульозу, домагався проведення дезінфекції приміщень піс
ля виявлення хворих на туберкульоз та їх госпіталізації, 
вперше в Україні застосував метод туберкулінотерпії. 
Яновський був ініціатором організації Київського тубер
кульозного інституту і очолював його вчену раду [5].

У 1918 році створена вакцина БЦЖ. На початку 30х 
років під керівництвом професора Б.Л. Яхніса (Харків) 
була доведена її нешкідливість та імуногенність, після чого 
щеплення для профілактики туберкульозу на теренах Укра
їни вперше почали застосовувати в Радянському Союзі.

Американський вчений українського походження 
З.А. Ваксман тривалий час займався вивченням власти
востей грибків мікрофлори ґрунту. Результатом цієї робо
ти стало відкриття у 1943 році стрептоміцину – першого 
протитуберкульозного препарату, якій здійснив револю
цію у боротьбі з хворобою. За відкриття стрептоміцину 
З.А. Ваксман був відзначений Нобелівською премією [7].

Суттєвий внесок у хірургічне лікування туберкульозу 
зроблено академіком М.М. Амосовим. Він був ініціатором 
широкого впровадження резекційної хірургії при захво
рюваннях легень туберкульозного та іншого походження. 
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Розроблений ним ушивач кореня легень надав змогу знач
но покращувати результати резекційних операцій [6].

Видатний вітчизняний фтизіопульмонолог, академик 
О.Г. Хоменко, розпочинав свою роботу в Харкові. Під його 
керівництвом розроблялись методика БЦЖтерапії, пи
тання підвищення ефективності виявлення і лікування ту
беркульозу, його захворюваності і профілактики у медич
них працівників. Поряд з К. Стібло він розробляв страте
гію ВООЗ щодо виявлення і лікування туберкульозу в 
умовах епідемії.

Українські вчені започаткували нові напрямки у фти
зіатрії: Ященко Б.П. – фтизіогеріатрію, Кшановський С.А. – 
фтизіопедіатрію, Сліпуха І.М. – дитячу фтизіохірургію. 
Основи диференційної діагностики туберкульозу легенів 
заклав Олександровський Б.П.

Ще багато вчених України внесли досягнення у світо
ву фтизіатрію.

Проте, наука не можлива без практики. Протитуберку
льозний рух у Російській імперії розпочався в кінці XIX 
століття з діяльності комісій при Пироговському товари
стві. Результатом діяльності цього товариства стала орга
нізація в 1909 р. Всеросійської ліги боротьби з туберку
льозом [2].

Одна з перших філій Ліги в Україні була заснована в 
Олександрівську в 1911 р., і за її сприянням відкрита у 
1913 р. протитуберкульозна амбулаторія з лабораторією та 
аптекою. Земський санітарний лікар Олександрівського 
повіту, пізніше – видатний український соціальний гігіє
ніст і статист, професор С.А. Томілін обґрунтував причи
ни туберкульозу на селі у доповіді “Сільські житла в Росії 
як один з факторів розповсюдження туберкульозу” на за
сіданні Ліги у 1913 р. [2]. 

Вже у 1923 р., після війн та революцій, розпочалась 
відбудова фтизіатричної службу на Запоріжжі. Відкрива
лись диспансери у Бердянську, Олександрівську і Меліто
полі, перша в Україні сільська туберкульозна лікарня, що 
надавало змогу покращити ситуацію з туберкульозу [3].

Війна зруйнувала ці досягнення. Служба була віднов
лена після визволення Запоріжжя у 1943 р. Мережа закла
дів поступово охоплювала всі міста та райони області. 
Були відкриті обласний протитуберкульозний диспансер 
(ОПТД), диспансери у Бердянську і Мелітополі [3]. 

З відкриттям кафедри фтизіатрії ЗДІУЛ у 1955 р.зна
чно підвищився рівень надання медичної допомоги хво
рим. З 1957 р. і протягом наступних 35 років кафедру очо
лював професор О.Г. Спесівцев, який першим застосував 
бронхоскопічні дослідження для діагностики та лікування 
хворих на туберкульоз в Україні. За допомогою кафедри 
вперше в лабораторії ОПТД стали проводити посіви мо
кротиння для визначення чутливості МБТ до протитубер
кульозних препаратів. 

З 1974 р. на базі ОПТД було відкрито курс, а з 1981 р. – 
кафедру фтизіатрії Запорізького державного медичного 
інституту.

Період з 1990х років відзначався погіршенням епіде
міологічної ситуації у світі. В Україні цей час припав на 

соціальну перебудову та значне погіршення економічного 
стану. Експерти ВООЗ у 1995 р. зафіксували епідемію ту
беркульозу в Україні. Проте, в області були прийняті за
ходи по її подоланню. В 1993 р. в регіоні вперше у країні 
було організовано «Спеціалізоване територіальне медич
не об’єднання «Фтизіатрія», що об’єднало майже всі про
титуберкульозні заклади. Ще з 1999 р. за ініціативою фти
зіатричної служби в закладах загальної мережі почали ак
тивно використовувати мікроскопічне дослідження для 
виявлення МБТ [3].

У співпраці з ВООЗ, РАТН та Глобальним фондом для 
боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією фтизіа
три Запорізького регіону розробляють спільні програми 
для підвищення ефективності надання фтизіатричної до
помоги. Запоріжжя – це єдиний регіон країни, де прово
диться соціальна підтримка хворих на всіх етапах лікуван
ня та відкриті кабінети психологічної та соціальної допо
моги хворим на туберкульоз чи коінфекцію ТБ/ВІЛ.

Висновки. Під час викладання клінічної дисципліни з 
метою виховання патріотичної спрямованості необхідно 
приділяти постійну увагу внеску діячів державної науки в 
її розвиток на всіх етапах навчання, їх внеску в наукові 
розробки країни та світу. Надання студентам інформації 
про розвиток практичної та наукової діяльності в регіоні, 
де вони навчаються або виросли, ще більшою мірою спри
яє розвитку в них державного і місцевого патріотизму.
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ЕРГОТЕРАПІЯ – НОВИЙ НАПРЯМОК ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ У ВИЩИХ МЕДИЧНИХ 
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Різник О. І. 
Запорізький державний медичний університет

Вступ. З початку бойових дій на Сході України питан
ня реабілітації військовослужбовців стало надзвичайно 
актуальним. Слід зазначити, що одна тільки фізична реабі
літація не може забезпечити повноцінного повернення де
мобілізованих бійців до мирного життя. Майже завжди в 
учасників бойових дій поряд з фізичною травмою 
спoстерігається психолoгічна травма, що призводить до 
пoгіршення їх психоемоційного стану, виникнення 
психосoматичних захворювань і сoціальної дезадаптації. 
У таких осіб гострoю є потреба в послугах фізичнoї, ме
дичної та психолoгічної реабілітації, без отримання яких 
немoжливе повноцінне пoвернення учасників антитеро
ристичної операції до активного соціального існування 
[1]. Крім того існують проблеми невеликої кількості реабі
літаційних закладів, нестача фахівців, відсутність культу
ри звернення за спеціалізованою допомогою, відсутність 
системності і взаємодії між державними структурами та 
недосконала нормативноправова база [2]. 

Експерти Всесвітньої організації охорони здоров’я 
(ВООЗ), які здійснювали комплексну оцінку системи реа
білітації в Україні, дійшли висновку, що в Україні нада
ються певні реабілітаційні послуги, проте немає загальної 
системи реабілітаційних послуг у закладах охорони 
здоров’я, в першу чергу, надання інтенсивної реабіліта
ційної допомоги [3]. Таким чином, проблема створення 
ефективної системи реабілітації в Україні, а також систе
ми професійної підготовки фахівців у сфері відновлення 
здоров’я є вкрай сучасною та важливою. 

Державна програма «Національний план дій з реалі
зації Конвенції про права інвалідів та розвитку системи 
реабілітації інвалідів» на період до 2020 року висунула за
вдання об’єднати зусилля держави та суспільства для за
хисту й забезпечення прав людини з інвалідністю. З метою 
розв’язання зазначених проблем державa приділяє 
осoбливу увагу питанням створення нової цілісної систе
ми реабілітаційних послуг, підготовці кадрового забезпе
чення на рівні світових та європейських стандартів [4].

Основна частина. Інтеграція України в Європей
ський освітній простір потребує якісної підготовки конку
рентноспроможних фахівців. Тому в Запорізькому дер
жавному медичному університеті (ЗДМУ) у 2017 році, 
наказ МОН України від 02.06.2017 № 113л «Про ліцензу
вання освітньої діяльності», започатковано підготовку фа
хівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі 
22 «Охорона здоров'я» за спеціальністю 227 «Фізична те
рапія, ерготерапія». Це нова спеціальність замість спеці
альності «227 Фізична реабілітація» (постанова Кабінету 
Міністрів України від 01 лютого 2017 року № 53), яка на
віяна потребами сьогодення та набула якісно новий зміст.

В наші дні ерготерапія набула великого поширення, її 
принципи використовуються при реабілітації інвалідів у 
всьому світі. В даний час ця спеціальність викладається в 
університетах і коледжах всіх розвинених країн, а також в 
країнах Африки, Азії та Південної Америки. Більше 50 
років тому була створена Всесвітня Федерація ерготера
певтів (WFOT), яка зараз налічує близько 60 країнучасни
ків [5]. Ерготерапія (Occupational Therapy) – це міждисци

плінарна методика нормалізації життя пацієнта і застосо
вується на всіх етапах реабілітації [611]. Для ерготерапії 
характерний комплексний і індивідуальний підхід до паці
єнта. Ерготерапевти аналізують порушення активності і 
участі пацієнта, вплив факторів середовища на його по
всякденне життя, використовують повсякденну діяльність 
пацієнта з метою реабілітації або адаптації. Спеціаліст – 
ерготерапевт покликаний залучати пацієнтів в активну ді
яльність з метою відновлення і максимального викорис
тання їх функціональних можливостей, що відповідає за
вданням задоволення їх професійної, громадської, особис
тої та господарської діяльності. 

Мета ерготерапії – максимально можливе відновлен
ня здатності людини до незалежного життя (самообслуго
вування, продуктивної діяльності, відпочинку), незалежно 
від того, які у нього є порушення, обмеження життєдіяль
ності чи обмеження участі в житті суспільства. В умoвах 
сьогодення перед колективом ЗДМУ постає основне за
вдання – забезпечити необхiдний рівень підгтовки 
фахiвців, здатних до ефективнoї професiйної діяльності, 
швидкої aдаптацiї в умoвах науковотехнiчного прогресу, 
якi володіють сучасними технологіями своєї спеціальнoстi, 
уміннями використовувати отриманi знання і навички в 
процесi вирішення швидкозмінних професiйних завдань. 
У відповідності з вищезазначеним та згідно Додатків 12, 
13, 14 до Ліцензiйних вимог, затверджених постановою 
Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 року № 1187 в 
нашому вищому навчальному закладі були виконані умо
ви з кадрового, матеріальнотехнічного, інформаційного 
та навчальнометодичного забезпечення нового напряму 
підготовки. Зміни, що відбулися в реабілітації за часів не
залежності нашої країни глобальні. Але не всі питання ще 
вирішено. Так, відповідно до чинного Закону «Про реабі
літацію інвалідів в Україні» реабілітаційні заходи можуть 
бути застосовані винятково до тих осіб, яких визнано інва
лідами. Тому в теперішній час першочергово існує необ
хідність змін насамперед у державній системi реабілiтації. 
Це стосується чинного законодавства про охорону 
здоров’я, соцiальний захист, професiйні стосунки, 
професiйний розвиток, фінансування, лiцензування тощо.

Висновки. 
1. Реалії сьогодення формують потребу в підготовці 

конкретних спеціалістів та потребу пацієнтів в доступі до 
якісної медичної допомоги та професійної реaбілітації. 

2. Фізична терапія, ерготерапія – новий напрям підго
товки фахівців в галузі знань «Охорона здоров'я».

3. Створення державної програми з профілактики ін
валідності є пріоритетним напрямком реформування сис
теми охорони здоров’я. 
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vistatoq.com

УДК 378.14.015.62
ОПТИМІЗАЦИЯ РОБОЧОГО ТА НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСІВ ЗА ДОПОМОГОЮ 

 КАФЕДРАЛЬНОГО ВЕБ-САЙТУ

Розуменко А. О., Дмитрієва Н. Б., Крикляс В. Г.
Одеський національний медичний університет

Постановка проблеми. Проаналізувавши ситуацію 
на сучасному учбовому просторі, керівництво і колектив 
кафедри прийняли рішення модернізувати учбовий про
цес таким чином, щоб полегшити доступ до мультимедій
ної, друкувальної та тематичної структури кафедри серед 
студентів та співробітників та зняти частину навантажен
ня на лаборантський склад кафедри. Центрувавши всі дані 
кафедри у єдиному загальнодоступному джерелі, кожен 
студент, магістрант, аспірант та співробітник кафедри ма
ють повний доступ до всіх лекцій, методичних розробок, 
тематичних планів, відео галереї, інформації щодо складу 
кафедри, адреси та підручників. 

Мета статті. Для підвищення доступності та ефек
тивності засвоєння навчальної програми запропонувати 
нові методи вдосконалення освітнього процесу завдяки 
впровадженій інформаційноаналітичної системі.

Виклад основного матеріалу.
Мультимедійна доступність
Звертаючи увагу на сучасний світ різноманітності «га

джетів», ми запропонували кожному користувачу повний 
спектр мультимедійної доступності для таких пристроїв як: 
планшети, смартфони, ноутбуки, ПК та, навіть, телефони 
попередніх поколінь. http://dentalsurgery.odmu.edu.ua/

Зручність та доступність
Файли внутрішньокафедральної системи не мають 

публічного доступу, і можуть бути завантажені\перегляну
ті тільки після авторизації. Доступ до авторизації забез
печується за ПІБ у якості логіна та паролем, у вигляді 
стандартного, який оголошується усім користувачам. Всі 
користувачі розбиті по групам: студенти, магістранти, ас
піранти, співробітники кафедри та адміністрація універ
ситету. Крім того, кожен рік, з 25 по 31 серпня на кафе
дральному вебсайті проводиться оновлення бази даних 
студентів, які вже перейшли на третій курс. Списки сту
дентів беруться безпосередньо з деканатів міжнародного 

та вітчизняного деканатів, щоб виключити наявні помил
ки при індивідуальному зборі інформації. Така система 
дозволяє швидко виявити якісь помилки у внутрішньо 
університетській базі даних, тобто при неможливості ав
торизуватися на кафедральному сайті і при виявленні не
вірного ім’я, ми надсилаємо студента до деканату, щоб у 
системі було виправлено ПІБ останнього. Така система є 
взаємодоповнює себе і дозволяє страхувати нас та універ
ситет від можливих помилок у документах. 

Літературна кафедральна база
Літературна база на кафедральному сайті поповнюєть

ся та оновлюється на протязі всього року. В архівах вебсай
ту кафедри містяться не тільки підручники з хірургічної 
стоматології (більше ніж 125 екземплярів), але й з інших 
стоматологічних дисциплін, таких як: терапевтична стома
тологія (54), ортодонтії (61), ортопедичній стоматології 
(59), стоматології дитячого віку (52). Досвід показує, що 
книг за розділом «стоматологія» недостатньо для якісної 
підготовки студентів, тому архів матеріалів включає в себе 
також підручники з фармакології, офтальмології, оторино
ларінгології, анестезіології та реаніматології, нейрохірургії, 
загальній хірургії, мікробіології, інфекційним хворобам та 
іншим. Літературний матеріал доступний як для заванта
ження, так і для вільного читання на екрані пристрою. 

Ліцензійне тестування
Для якісної підготовки та оцінювання знань студентів 

була впроваджена електронна система тестування по лі
цензійному іспиту «КРОК2». Це допомагає кафедрі зао
щаджувати папери та час викладачів, щоб студенти отри
мували більше інформації за конкретною темою, а вирі
шення і підготовку до ліцензійного іспиту проводити вдо
ма.

Ліцензійний іспит «КРОК2» розміщений на кафе
дральному сайту у трьох мовних розділах для відповідних 
категорій студентів.
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Наша система дозволяє максимально приблизити сту
дентів до офіційного ліцензійного іспиту, даючи 1 хвили
ну на одне питання, а правильні відповіді можна перегля
нути тільки наприкінці тестування. Звертаючи увагу на 
комунікабельність студентів, результатами тестування ко
жен студент може поділитися у будьякій соціальній мере
жі, відправити на пошту, або просто завантажити на елек
тронний носій, щоб провести роботу над помилками у ін
дивідуальному порядку.

Контроль учбового процесу
Всі результати тестування студентів аналізуються на 

самій кафедрі, після чого ці дані передаються до декана 
факультету для проведення зрівняльної оцінки підготовки 
до ліцензійного тестового іспиту.

Крім того, групи користувачів, що були зазначені 
вище, підпадають під повну статистику, тобто: кількість 
входів на сайт, кількість проведеного часу, з якого при
строю зайшов, які книги завантажив, які розділи відвіду
вав, якою мовою користувався та інше. Це допомагає нам 
формувати цілковиту уяву про загальний учбовий процес 
та грамотно модернізувати всі типи даних на нашому ка
федральному сайті.

Висновки. Таким чином, робота, що була проведена, 
вплинула на начальний процес та покращила його не тіль
ки у навчальному напрямку, але й у виховальному та прак
тичному. 

1. Ми маємо підвищення середнього балу по дисци
пліні «хірургічна стоматологія» у ліцензійному інтегрова
ному іспиті «КРОК2».

2. Студенти стали більше проінформованими у части
ні методичного забезпечення, підготовці до занять, якості 
відповідей та вчасного приходу на заняття.

3. Маючи таку інформаційну базу, зі слів студентів, їм 
значно швидше вдається отримати відповіді на свої запи
тання.

4. Учасників наукових конференцій від кафедри хі
рургічної стоматології стало більше завдяки вчасному ін
формуванню на сайті щодо інформації про конференції.

5. Студенти отримали ту зручність, яку не змогли 
отримати на багатьох сайтах в Інтернеті: вирішення тесто
вих завдань КРОК2 на мобільних пристроях, підготовка 
до заняття через мобільний пристрій, спілкування на ка
федральному форумі стосовно різноманітних питань.

6. Співробітники кафедри відтепер мають миттєвий 
доступ до інформаційного забезпечення.

В цілому, рівень коефіцієнту корисної дії значно збіль
шився не тільки завдяки проведеній роботі, але й при сво
єчасному зборі інформації, яку потребує той чи інший ко
ристувач. Кожного дня ми намагаємося розробити більш 
легку, більш доступну та інформативну систему, щоб ка
федра не розвивалася тільки в одному напрямі. Зараз ми 
маємо світ з найсучаснішими технологіями, який розви
вається колосальними темпами, та молодь, яка «підтягу
ється» до цього рівня, і якщо ми, як педагоги, не будемо 
встигати за цими темпами  ми отримаємо різкий спад рів
ня освіченості студентів, і, як слідство, рівень кваліфікації 
майбутніх лікарів. 
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ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ НАУКОВОГО РІВНЯ ТА ПОЛІПШЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ  
У ВИЩИХ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ

Романова Ю. Г., Золотухіна О. Л. 
Одеський національний медичний університет

Вступ. На сьогоднішній день спостерігається дина
мічний розвиток економічних відносин у галузі охорони 
здоров’я, реформування медичної галузі, посилення кон
куренції, обмеження сфери праці, що вимагає наявності 
відповідних трудових ресурсів. За умов реформування ме
дичної сфери освіти залишається питання професійної 
підготовки фахівців нового висококваліфікованого рівня 
відповідно до вимог європейських стандартів [1].

На сучасному етапі конкуренція між вищими навчаль
ними закладами (ВНЗ) спонукає створювати та реалізову
вати нові стратегії розвитку інноваційного, розвиненого 
та провідного освітнього закладу. Завдяки цьому створю
ються поштовхи для підвищення якості вищої медичної 
освіти згідно з вимогами міжнародних європейських стан
дартів й ефективного використання та розвитку матеріаль

нотехнічного і наукового потенціалу медичної галузі. 
Необхідність запровадження шляхів удосконалення рівня 
медичної освіти полягає у необхідності підготовки конку
рентоспроможних фахівців, здатних працювати в умовах 
міжнародної інтеграції України, розвитку і впровадження 
сучасних інноваційних технологій в освітню, науководо
слідну, лікувальну діяльність та ін.

Основна частина. В даній роботі ми робимо наголос 
на удосконалення науководослідної, міжнародної, на
вчальної та інформаційнокомунікаційної діяльності ви
щих медичних закладів освіти щодо підвищення рівня 
освітнього процесу.

Одним з найважливіших засобів досягнення мети євро
пейської інтеграції в медичній освіті є проведення само
стійної творчої роботи студентів. Науководослідна робота 



254

формує у студентів творчі здібності, спонукає до самороз
витку та самореалізації не лише під час навчання в універ
ситеті, але і в подальшій професійній діяльності. Заняття 
науководослідною роботою дозволяють студентам засвою
вати методи дослідження (інструментальні, лабораторні, 
клінічні та статистичні), вірно трактувати їх результати і 
глибше розуміти їх значення для діагностики, вибору ліку
вання і профілактики. Що в свою чергу сприятиме кращій 
підготовці висококваліфікованих фахівців. На нашу думку, 
для досягнення цієї мети у ВНЗ необхідно створювати зруч
ні умови для активної публікації у вітчизняних виданнях та 
міжнародних наукометричних базах даних, таких як 
Scopus и Web of Science, для студентів, молодих вчених та 
викладачів ВНЗ. Також залучати та мотивувати талановиту 
молодь до участі в наукових гуртках ВНЗ.

Дуже важливим питанням залишається наявність в 
університеті сучасних науководослідних лабораторій, об
ладнаних сучасною технікою, адже впровадження в ме
дичну практику власних наукових розробок та удоскона
лень методів діагностики, лікування та профілактики за
хворювань дозволяють університету посісти провідне 
місце серед інших ВНЗ. Тому є доречним залучення та 
співробітництво з приватними підприємствами, фірмами з 
виробництва лабораторного обладнання, витратних мате
ріалів та аналітичних систем.

Активна міжнародна діяльність є одним з вагомих по
казників інтегрованості ВНЗ в світовий науковий та освіт
ній простір. Міжнародна мобільність студентів, аспірантів 
та науковопедагогічних працівників є фактором інтернаці
оналізації, що створює конкурентоспроможні кадри не тіль
ки на вітчизняному, але й на світовому ринку праці. Спри
яння розвитку студентської мобільності повинно бути од
ним з пріоритетних напрямів міжнародної діяльності ВНЗ 
щодо створення умов єдиного європейського простору [2]. 

Задля створення мережі міжнародної студентської мо
більності для підвищення ефективності професійної підго
товки майбутніх лікарів необхідно розробити та впроваджу
вати навчальні плани та програми, а також системи оціню
вання, відповідно до вимог закордонних ВНЗ для спрощення 
визнання освітнього рівня навчання за кордоном та гаранто
ване зарахування кредитів навчальних дисциплін [3]. 

З іншого боку, необхідно складати партнерство як між 
вітчизняними, так і іноземними ВНЗ, здобувати гранти 
для кредитування академічної мобільності та приймати 
участь у проектах міжнародних академічних програм для 
навчання та стажування студентів, викладачів і науковців 
у партнерських навчальних закладах ЄС.

Як на наш погляд, інформаційне забезпечення діяль
ності ВНЗ має важливе значення для побудови інформа
ційного суспільства, оскільки це впливає на підвищення 
якості навчання, удосконалення управління освітою, роз
виток інформаційної культури фахівця, ефективності під
готовки кадрів згідно з міжнародними стандартами.

Cьогодні застосування інформаційних технологій при 
навчанні дозволяє зручно, дистанційно та наочно прово
дити лекції та практичні заняття за допомогою мультиме
дійних, телекомунікаційних технологій, також забезпечує 
онлайн трансляцію операцій у навчальні аудиторії для сту
дентів й інтернів. 

Проведення вебконсультацій дозволяє організувати 
взаємозв’язок між студентами та викладачами, створюва
ти більш сучасний та зручний спосіб викладання, що в 
свою чергу мотивує студентів до навчання.

Щодо розвитку та впровадження інформаційнокому
нікаційних технологій у медичне навчання ми пропонує
мо удосконалити сайти ВНЗ, їх структурних підрозділів 
задля зручного та ефективного користування даними сту
дентами, створити умови для дистанційного навчання 
шляхом розробки навчальних комп’ютерних програм та 
навчальнометодичного забезпечення сайтів кафедр ВНЗ, 
забезпечити кафедри ВНЗ комплектами новітніх навчаль
них комп’ютерних програм та організувати цикл семіна
рів для викладачів щодо використання комп’ютерних тех
нологій у навчальному процесі.

Висновки. До перспективних напрямків підвищення 
наукового і освітнього рівня ВНЗ в сучасному науковому 
та освітньому просторі ми віднесли удосконалення науко
водослідної діяльності, впровадження інформаційноко
мунікаційних технологій у медичне навчання та створен
ня мережі вітчизняної, міжнародної академічної мобіль
ності. Саме ці напрями ми вважаємо перспективними у 
стратегії розвитку ВНЗ, виконання яких сприяє досягнен
ню стратегічних цілей.

Підвищення ефективності професійної підготовки лі
карів у вищих медичних закладах залишається актуальним 
завданням для формування та розвитку ефективної системи 
охорони здоров’я, професійного світогляду, компетентності 
та конкурентоспроможності медичних кадрів [4].
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ОЦІНКА СТУДЕНТАМИ ЕФЕКТИВНОСТІ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ПРИ ВИВЧЕННІ  
ГІГІЄНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Рублевська Н. І., Шевченко О. А., Канюка Г. С., Крамарьова Ю. С., Григоренко Л. В., Кулагін О. О., Зайцев В. В.
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»

Резюме. Розглянуто результати анкетування студентів 
вищого медичного закладу – другокурсників та випускни
ків, стосовно їх відношення до самостійного (позаауди
торного) вивчення певної частини учбового матеріалу на 
кафедрі гігієни та екології. Отримані данні свідчать про 
поступову зміну відношення сучасних студентів до необ
хідності самостійного опанування частини професійних 
знань, як традиційної складової учбового процесу. Біль
шість опитаних студентівдругокурсників, як вітчизняних, 
так і іноземних англомовних  готові займатись самостійно 
не менше 50 % та 40 % часу відповідно. 

Summary. Results of the questionnaire of students in the 
higher medical institution – second courses and graduates 
were focused on their relation to independent (nonaudition) 
study certain part of the educational material in the department 
of hygiene and ecology. Obtained data testify to a gradual 
change in the attitude of contemporary students to the necessity 
for selftraining as a part of professional knowledge, being 
traditional component of the educational process. Majority of 
the interving secondcourses students, both domestic and 
foreign Englishspeaking students, are ready for selftraining 
not less than 50% and 40% of the time, respectively. 

Актуальність. Сьогодні при підготовці майбутніх лі
карів актуальною стає орієнтація навчального закладу на 
особу, що прагне саморозвитку, здатну самостійно попо
внювати і оновлювати знання, вести самостійний пошук 
додаткового матеріалу, творчо відноситись до виконання 
учбових завдань. Вирішення цих завдань неможливе без 
підвищення ролі самостійної роботи студентів над учбо
вим матеріалом і посилення відповідальності викладачів 
за розвиток у студентів навиків самостійної роботи, за 
стимулювання у них професійного зростання, творчої ак
тивності і ініціативи [1]. Самостійна робота – це вид учбо
вої діяльності, що виконується студентом без безпосеред
нього контакту з викладачем або керований викладачем 
опосередковано через спеціальні учбові матеріали. У під
готовці майбутніх фахівців самостійна робота виконує 
низку важливих виховних і освітніх функцій:

Впровадження в практику учбових програм з підвище
ною часткою самостійної роботи активно сприяє модерні
зації учбового процесу. Згідно з новими освітніми стандар
тами питома вага самостійної роботи студентів має склада
ти до 60 % від загального учбового часу. Значення самостій
ної діяльності студентів важко переоцінити, оскільки з її 
допомогою вдається вирішити протиріччя між трансляцією 
знань і їх засвоєнням у взаємозв'язку теорії і практики [2]. 
Лише через активну самостійну роботу, а не через сприй
няття знань в готовому вигляді студент та лікарінтерн мо
жуть якісно опанувати спеціальні навички [3]. 

Матеріали і методи. Впродовж 20172018 навчально
го року було проанкетовано 200 студентів VI курсу (за 
програмою підготовки спеціалістів) та 180 студентів ІІ 
курсу, англомовних та вітчизняних (за програмою підго
товки магістрів медицини) щодо їх відношення до само
стійної позааудиторної підготовки з дисципліни «гігієна 
та екологія». Анкета містила 3 інформаційні (стать, форма 
навчання, курс), 12 змістовних питань та розділ побажань. 

Обраховували питому вагу (%) окремих відповідей на пи
тання анкети з подальшим аналізом отриманої інформації. 

Обговорення результатів. Слід констатувати, що 
останні реформи вищої медичної освіти, що започаткува
ли кардинальне збільшення годин для самостійної підго
товки студентів вищих навчальних закладів, починають 
потроху усвідомлюватися студентською громадою. Так, на 
питання відносно існуючих видів самостійної роботи у 
ВНЗ більше половини студентів ІІ курсу (за програмою 
підготовки магістрів медицини), як вітчизняних, так і ан
гломовних, називають аудиторну та позааудиторну (53 % 
та 57 % відповідно). З іншого боку старшокурсники 
(VI курс за програмою підготовки спеціалістів) схильні 
традиційно розділяти ці види діяльності (тільки 28 % опи
таних дали повну відповідь на питання), а третина – 33 %, 
взагалі не визначились з відповіддю. Після циклу на кафе
дрі гігієни та екології відсоток студентів, що вважають ау
диторну та позааудиторну самостійну роботу необхідним 
елементом навчального процесу дещо зростає (46 %). 

Викладене підтверджується розподілом відповідей на 
питання «Скільки відсотків, на Вашу думку, має займати 
самостійна робота в медичному ВНЗ?». Студенти VI курсу 
готові приділити не більше п’ятої частини часу самостій
ному засвоєнню знань, причому на початку циклу біль
шість навіть називає цифру 10 %. В той же час більшість 
вітчизняних та англомовних іноземних студентівдруго
курсників готові займатись самостійно не менше 50 % та 
40 % часу відповідно. Цікаво також, що кожен п’ятий ан
гломовний студент готовий самостійно засвоювати профе
сійні знання 60 % часу.

Більшість опитаних студентівстаршокурсників праг
нуть ретельнішої практичної самостійної підготовки на 
клінічних кафедрах та вважають, що вона має значно пе
ревищувати таку ж роботу на кафедрах теоретичного на
прямку (87 % студентів після закінчення циклу на теоре
тичній кафедрі). Так само вважають і 62 % вітчизняних 
другокурсників. При цьому цікаво, що англомовні друго
курсники в більшості (70 %) висловлюються за рівний 
розподіл самостійної роботи на клінічних та теоретичних 
кафедрах, що можливо пояснюється специфікою системи 
освіти на їх батьківщині.

При порівнянні складності самостійного засвоєння тео
ретичних знань з клінічних та базових дисциплін з’ясовано, 
що на самостійну підготовку в обох випадках більшість сту
дентів витрачає від 1 до 2 годин часу, а чверть витрачають 
більше 3х годин. Є примітним, що відсоток студентів 
VI курсу, котрі присвячують самостійному вивченню теоре
тичних дисциплін менше однієї години, зменшується після 
циклу з 24 % до 18 %, при цьому кількість студентів, що за
ймаються 12 години зростає з 33 % до 49 %.

Всі без виключення опитані студенти визнають, що 
кількість часу, яку вони готові витратити на самостійну 
роботу, безпосередньо залежить від зацікавленості у ви
вченні конкретної дисципліни. Цю тезу поділяють 52 %  
96 % старшокурсників та 67 %  83 % другокурсників. 
Отже, в котрий раз підтверджується ідея про домінантне 
значення мотивації в будьякому начальному процесі.
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Час, витрачений на самостійну підготовку, як вважає 
більшість респондентів, безпосередньо залежить від склад
ності теми. При цьому кількість старшокурсників, що три
мається цієї думки, зростає після проходження теоретично
го циклу на кафедрі з 43 % до 94 %, а також в анкетах зникає 
відповідь «не знаю» (14 % – на початку циклу).

Не зважаючи на значний технічний прогрес засобів 
презентації інформації, її ментальне засвоєння залишаєть
ся переважною цариною кодування у письмо. Це підтвер
джено також нашими дослідженнями, оскільки серед 
п’яти варіантів відповіді на питання про перевагу окремих 
видів самостійної роботи («підготовка рефератів». «підго
товка презентацій», «вирішування ситуаційних задач», 
«конспектування» та «інше») переважна більшість студен
тів обрали саме конспектування (71 % старшокурсників та 
44 % другокурсників). Цікаво, що англомовні другокурс
ники надають такого ж значення вирішенню ситуаційних 
завдань (33 %), що прямо співвідноситься з їх відношен
ням до ваги самостійної роботи у професійному навчанні. 

І все ж, велика кількість сучасних студентів намага
ються знайти підтримку при самостійному засвоєнні 
знань у свої колег та викладачів. Про це свідчать відповіді 
на питання щодо способів контролю самостійно засвоє
них тем. Тільки 1921 відсоток студентів готові до контр
олю відповідних знань тільки на заключному занятті при 
здаванні модулю. Більша частина воліє робити це на по
точних практичних заняттях з відповідного змістовного 
модулю, оскільки в такому випадку можна звернутись за 
допомогою, коментарями та роз’ясненнями до викладача 
або інших студентів. Більш спокійно реагують на можли
вість оцінки самостійної роботи аж на заключному занятті 
старшокурсники, 36 % яких готові до цього, але 42 % все 
ж віддають перевагу практичним заняттям на протязі мо
дулю. Цей висновок підтверджується також відповідями 
на наступне питання анкети: «Чи є необхідність у консуль
таціях викладача при засвоєнні тем самостійної позаауди
торної підготовки?» Схвально на це питання відповіли від 
52 % до 90 % всіх студентів, зі збільшенням позитивних 
відповідей наприкінці циклу.

Доступність інформації, яку забезпечують сучасні за
соби ІТкомунікації, перш за все Інтернет, надає сучасним 
студентам безліч альтернативних джерел, де можна зна
йти відповіді на контрольні питання щодо засвоєння тем 
позааудиторної роботи. Але при відповіді на відповідне 
питання студенти в більшості (від 47 % до 85 %) все ж 
надають перевагу кафедральним навчальнометодичним 
посібникам, крім цього другокурсники також активно ко
ристуються мережею Інтернет (47 %  51 %). Слід відміти
ти, що підручниками з гігієни послуговуються лише 9 %  
17 % опитаних і це є підставою для переосмислення тра

диційної стратегії підготовки національних підручників з 
окремих дисциплін, в т. ч. з гігієни.

Ще раз повертаючись до ментальних особливостей 
сприйняття самостійної роботи, як невід’ємної та 
обов’язкової частини професійної підготовки, слід конста
тувати, що нова генерація студентів більш відповідально 
відноситься до цього питання. Негативно сприймають не
обхідність самотужки засвоювати певний об’єм матеріалу 
тільки 7  12 відсотків другокурсників, тоді як на VI кур
сі – більшість студентів (59 %).

Висновок. Самостійна робота студентів у медичних 
ВНЗ є не тільки способом отримання специфічних про
фесійних знань, але й більшою мірою, індикатором готов
ності майбутнього лікаря до безперервного професійного 
зростання, відчуття соціальної та корпоративної відпові
дальності, вміння приймати рішення у складних життєвих 
та виробничих випадках. Аналіз даних анкетування сту
дентів різних курсів про їх відношення до самостійної по
зааудиторної роботи показав, що ці риси більш притаман
ні новій генерації як вітчизняних, так і іноземних англо
мовних студентів. 
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ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ  
НА КАФЕДРІ МЕДИЧНОЇ ФІЗИКИ ДІАГНОСТИЧНОГО ТА ЛІКУВАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ

Рудяк Ю. А., Дідух В. Д., Ладика Р. Б., Багрій-Заяць О.А., Паласюк Б.М.,  
Гвоздецька І.С., Горкуненко А. Б., Майхрук З. В.

ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України» 

Сучасні вимоги до випускників медичних вишів, по
силення конкурентності на теренах медицини викликають 
потребу у підготовці студентівмедиків, які б засвоїли фі
зичні основи функціонування високотехнологічного ме
дичного обладнання [1].

Із 2013 року у ДВНЗ «Тернопільський державний ме
дичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ Украї
ни» функціонує кафедра медичної фізики діагностичного 
та лікувального обладнання. Ідея створення такої кафедри 
і відповідного напрямку підготовки студентів належала, 
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нині покійному тодішньому ректору ТДМУ, членкорес
понденту НАМН України, професору Ковальчуку Леоніду 
Якимовичу. Стояло завдання створення принципово ново
го напрямку навчання медиків на кафедрі фізики, який по
винен був забезпечити якісно вищий рівень розуміння фі
зичних основ функціонування діагностичного та ліку
вального обладнання. Для досягнення поставленої мети 
була створена нова експериментальна навчальна програ
ма, організовано навчання за цикловою системою у шести 
навчальних тематичних лабораторіях, у співробітництві з 
відділом віртуальних програм створено 55 навчальних 
віртуальних тренажерів, які знайомлять студентів із сучас

ним медичним обладнанням. Завдяки цьому вдалося на
близити підготовку студентів до практичних потреб су
часної медицини.

Одержаний досвід продемонстрував ефективність та 
перспективність запропонованого підходу, обумовленого 
підходами сучасного сьогодення.

Література
1.Міжнародний досвід підготовки фахівців з медич

ної фізики / Л.І. Асламова // Ядерна та радіаційна безпе
ка. – 2012. – № 1. – С. 7478. – Бібліогр.: 13 назв. – укр.

ТЕСТ ЯК РІЗНОВИД КОНТРОЛЮ НА ЗАНЯТТІ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В МЕДИЧНОМУ ЗВО

Русалкіна Л. Г. 
Одеський національний медичний університет

Навчальнонауковий та науковий текст – це не лише 
джерело знань студентівмайбутніх лікарів, але й засіб за
своєння ними наукового стилю мовлення як одного із 
функціональних різновидів сучасної іноземної мови. Нау
ковий текст на занятті з іноземної мови в медичному ЗВО 
– це джерело інформації про певну медичну проблему, 
представлене іноземною мовою. Навчити отримувати цю 
інформацію, усвідомлювати її користь і необхідність для 
кожного майбутнього лікаря, а потім на основі цих знань 
формувати мовні навички й уміння, що будуть потрібні 
для отримання майбутньої спеціальності та подальшого 
професійного спілкування, і є основною метою викладача 
іноземної мови. А це означає, що необхідно певним чином 
перевіряти рівень наявності й сформованості цих знань і 
вмінь. 

Науковий текст, у нашому випадку медичний текст, 
може також виступати формою контролю знань. А це 
означає, що контрольні завдання з наукового стилю мов
лення повинні містити інформацію про текст як основну 
одиницю навчання і перевіряти спроможність студентів на 
основі цієї інформації орієнтуватися у реальному науково

му тексті. Формою такого контролю за існуючою систе
мою організації освітнього процесу може бути навчаль
ний тест. Навчальний тест як одна з форм контролю знань 
студентів вже довгий час використовується у практиці ви
кладання іноземних мов. Як відомо, існують різні види й 
форми тестових завдань, формулюванню й композиційній 
будові яких надається великого значення. На сучасному 
етапі наявні такі форми тестових завдань: 1) завдання з 
вибором однієї або декількох правильних відповідей; 2) 
завдання відкритої форми; 3) завдання на встановлення 
відповідності або правильної форми. Аналіз деяких контр
ольних матеріалів, які використовуються у викладанні 
іноземних мов, дозволяє дійти висновку про те, що у тепе
рішній час при вивченні наукового стилю мовлення, у піс
лятекстових контролях використовуються зазвичай лише 
завдання з вибором правильної відповіді. 

У світлі вищесказаного можна стверджувати, що ви
користання нових видів тестових завдань слід уважати 
надзвичайно важливою і необхідною умовою успішного 
навчання, а створення типології тестів стає нагальною ви
могою часу.

ВПРОВАДЖЕННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ

Сaвaрин Т. В., Вoрoнa I. I., Пaлaсюк Г. Б.
ДВНЗ «Тeрнoпiльський дeржaвний мeдичний унiвeрситeт iмені I. Я. Гoрбaчeвськoгo МOЗ Укрaїни»

та мультимедійних технологій навчання. Підґрунтям 
упровадження мультимедійних технологій до освітнього 
простору є властивість мультимедіа – гармонійне інтегру
вання різних видів інформації. 

Використання сучасних засобів навчання (програм
них: мультимедійні підручники, диски, універсальні енци
клопедії, презентації, відео, аудіоматеріали, ресурси Ін
тернету; обладнання: ПК, аудіо, відеоапаратура, мульти
медійний проектор, інтерактивна дошка) значно поліпшує 
якість подачі матеріалу заняття і ефективність його засво
єння студентамимедиками. Інформаційні технології на
вчання є різновидом комп’ютерних технологій, які 
об’єднують традиційну статичну візуальну інформацію 
(текст, графіку) і динамічну інформацію (мову, музику, ві
део, анімацію), обумовлюючи можливість одночасного 
впливу на зорові і слухові органи чуття студентів [1].

Вступ. Активне впровадження новітніх інформацій
них технологій кардинально вплинули на всю систему 
освіти, зачепивши її зміст, форми й методи навчання, що 
спричинило зміну вимог до сучасного студента. Поява ін
новаційних інформаційних технологій у педагогіці не є 
випадковістю. Педагогіка вже давно шукає шляхи досяг
нення якщо не абсолютного, то високого і стабільного ре
зультату в роботі зі студентами вищих навчальних закла
дів. Новітні мультимедійні засоби навчання відкривають 
студентам доступ до нетрадиційних джерел інформації, 
підвищують ефективність самостійної роботи, дають ціл
ком нові можливості для творчості, знаходження і закрі
плення різних професійних навиків, сприяють застосуван
ню принципово нових форм і методів навчання.

Oснoвнa чaстинa. Сучасну модель освіти важко уя
вити без використання мультимедійних засобів навчання 
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При підборі мультимедійних засобів навчання виклада
чеві необхідно враховувати своєрідність і особливості кон
кретного навчального предмету, передбачати специфіку 
відповідної науки, її понятійного апарату, особливості ме
тодів дослідження її закономірностей. Мультимедійні засо
би навчання мають відповідати цілям і завданням курсу на
вчання та органічно вписуватися в навчальний процес.

Використання мультимедійних засобів у навчанні зна
чно розширюють можливості викладачів, сприяють інди
відуалізації навчання, активізації пізнавальної діяльності 
студентів; дають змогу максимально адаптувати процес 
навчання до їхніх індивідуальних особливостей. Комп’ю
тер використовується як допоміжний засіб для ефективно
го розв’язання вже існуючої системи дидактичних за
вдань. Застосування комп’ютерів на практичних заняттях 
значно підвищує інтенсивність навчального процесу, при 
цьому засвоюється значно більша кількість матеріалу, ніж 
при традиційному навчанні.

Систематичне використання комп’ютера на занятті, зо
крема систем презентацій, призводить до підвищення якіс
ного рівня використання наочності; покращення продуктив
ності заняття; з’являється можливість організації проектної 

діяльності студентів зі створенням навчальних програм під 
керівництвом викладачів. Педагог, який створює презента
цію, повинен звертати увагу на логічність при подачі на
вчального матеріалу, що позитивно позначається на рівні 
знань студентів. Також змінюється ставлення до комп’ютера 
– студенти починають сприймати його як універсальний ін
струмент для роботи в будьякій галузі людської діяльності.

Висновки. Отже, мультимедійні технології навчання 
як запорука підвищення якості навчання у вищих медич
них навчальних закладах надають процесу навчання спе
цифічну новизну та дають можливість відтворити за ко
роткий час значну кількість матеріалу, а також подати його 
в незвичному аспекті, викликати в студентів нові образи, 
деталізувати нечітко сформовані уявлення, поглибити здо
буті знання. 

Література
1. Сучасні інформаційні технології та інноваційні ме

тодики навчання у підготовці фахівців: методологія, тео
рія, досвід, проблеми : зб. наук. праць ; [у 2х ч.]; [Текст] / 
[ред. кол.: І. А. Зязюн (голова) та ін.]. – КиївВінниця: 
ДОВ «Вінниця», 2000. 

ВИКОРИСТАННЯ КОМПЛЕКСНИХ ЗАСОБІВ ОЗДОРОВЛЕННЯ В ПРОЦЕСІ  
ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ В МЕДИЧНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Сазанова І. О., Гурєєва А. М., Дорошенко Е. Ю. 
ДВНЗ «Запорізький державний медичний університет» Міністерства охорони здоров’я України

Вступ. Оптимальний рівень здоров’я є основою жит
тєдіяльності людини, його фізичної активності, соціаль
них, громадських і виробничих успіхів. Певною мірою, 
рівень здоров’я є пов’язаним з рівнем життя, безпосеред
ньо впливає на продуктивність праці, моральні принципи 
суспільства, настрій людей та ін. [2, 5]. При цьому рівень 
здоров’я істотно залежить від соціальноекономічних, ма
теріальнотехнічних, санітарногігієнічних, екологічних 
умов, рівня культури, освіченості, розвитку медицини, на
уки, способу життя, харчування та рівня рухової активнос
ті людини [3, 4]. На даний час набуває особливої   значу
щості проблема формування здорового способу життя, яка 
істотним чином, детермінує рівень фізичного здоров’я ін
дивіда [1]. Адаптована в соціальному аспекті людина, яка 
має оптимальний рівень фізичного здоров’я, що здатний 
забезпечити більш високі матеріальні статки для себе і 
своєї родини. 

Основна частина. В сучасних наукових дослідженнях 
з фізичного виховання різних груп населення виділяють на
ступні компоненти здоров’я як загальнолюдської цінності: 
біологічний (або фізичний) – який розглядає здоров’я як 
систему функціонування організму, що містить адаптацій
ний і компенсаторний потенціали; соціальний – який роз
глядає фізичне здоров’я як заходи соціальної активності 
індивіду; психічний – який розглядає здоров’я не як відсут
ність хвороби, а як стратегію її подолання. Фізичні вправи 
забезпечують рухову активність – нагальну біологічну по
требу організму, є природним регулятором і стимулятором 
активної життєдіяльності. Оздоровчий ефект фізичних 
вправ заснований на тісному взаємозв’язку працюючих 
м’язів під час виконання фізичних вправ з нервовою систе
мою, обміном речовин, функціонуванням внутрішніх орга
нів і їх систем. Регулярне і систематичне виконання фізич

них вправ покращує діяльність органів і систем організму. З 
огляду, на вищевикладене, важливим є використання сучас
них фізкультурнооздоровчих технологій в умовах вищих 
медичних навчальних закладів. Саме, студентська молодь є 
найбільш активним контингентом, який застосовує фізичні 
вправи в контексті формування здорового способу життя та 
набуття оптимального рівня фізичного здоров’я. Вищі на
вчальні заклади медичного профілю мають більш великі 
можливості в порівнянні з ВНЗ іншого профілю за рахунок 
наявності власної клінічної бази, відповідного медичного 
інвентарю та обладнання, фахівців з лікувальної фізичної 
культури, фізичної реабілітації та спортивної медицини. 
Вищесказане дозволяє виділити основні підходи до обґрун
тування і розробки сучасних технологій фізкультурнооздо
ровчої спрямованості на основі комплексного поєднання 
чинників рухової активності, Складовими сучасних техно
логій фізкультурнооздоровчої спрямованості, які викорис
товуються у вищих медичних навчальних закладах є на
ступні:

 моніторинг стану фізичного здоров’я студентів (пла
нові медичні огляди);

 використання фізичних вправ оздоровчої спрямова
ності на практичних заняттях з фізичного виховання зі 
студентами, в яких спостерігаються донозологічні та пре
морбідні стани;

 використання фізичних вправ оздоровчої спрямова
ності зі студентами в позанавчальний час: навчальнотре
нувальні заняття збірних команд вищих навчальних закла
дів з видів спорту (ігрові види спорту, легка атлетика, ги
рьовий спорт та ін.), секційні заняття з масових видів 
спорту (аеробіка, спортивні ігри, атлетична гімнастика, 
загальна фізична підготовка);

 спортивномасові заходи: участь студентів в Спарта
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кіаді навчального закладу, змаганнях першокурсників, 
гуртожитків, «Бали аеробіки», Кубка ректора з футболу та 
футзалу;

 участь збірних команд з видів спорту в міських, об
ласних і національних змаганнях серед студентів вищих 
навчальних закладів IIIIV рівнів акредитації.

Висновки. Вищесказане дозволяє констатувати, що 
складовими сучасних технологій фізкультурнооздоровчої 
спрямованості в вищих медичних навчальних закладах є:

 профілактичні медичні огляди студентів;
 застосування вправ оздоровчої спрямованості в на

вчальному процесі з дисципліни «фізичне виховання і 
здоров’я»;

 навчальнотренувальна та змагальна діяльність сту
дентів, які є членами збірних команд вищого навчального 
закладу з видів спорту та участь студентів у спортивно
масових заходах.
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ВИКЛАДАННЯ КЛІНІЧНОЇ ФАРМАЦІЇ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Самогальська О. Є., Марків І. М., Тюріна В. Ф., Мандзій З. П., Мерецька І. В., Шманько О. В., Лобанець Н. В.
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Вступ. При викладанні клінічних дисциплін для сту
дентівпровізорів, зокрема, предмету «Клінічна фармація» 
в сучасних умовах необхідно враховувати, що для підго
товки спеціалістівпровізорів з достатнім обсягом теоре
тичних знань та практичних навичок для проведення ра
зом із лікарем роботи із забезпечення максимально раціо
нальної лікарської терапії, і здійснення фармацевтичної 
опіки пацієнтів в аптеці, важливо враховувати досягнення 
в реформуванні медицини України, а саме, положення 
урядової програми “Доступні ліки”, яка стартувала в 
Україні у квітні 2017 року [1]. 

Основна частина. Студенти провізори мають усвідо
мити мету програми – забезпечити кожного громадянина 
України життєвонеобхідними лікарськими засобами, які 
покращать якість їхнього життя і зможуть запобігти ви
никненню ускладнень та передчасної смертності, ознайо
митись з переліком цих лікарських засобів. У вступному 
занятті вважаємо за необхідно довести до відома студентів 
особливості відбору лікарських засобів до переліку (лише 
ті лікарські засоби, міжнародна непатентована назва яких 

є у Національному переліку основних лікарських засобів), 
що ліки проходили відбір з урахуванням рівнів захворюва
ності населення, поширеності хвороб та смертності, до
казів порівняльної ефективності, безпеки та економічної 
доцільності лікарських засобів, а також галузевих стан
дартів у сфері охорони здоров'я та рівня фінансування ме
дичної допомоги. При викладанні відповідних розділів 
«Клінічної фармації» викладач має звернути увагу студен
тів не тільки на перелік засобів, включених у програму, а й 
підкреслити вже наявні результати її роботи. Так, на 4,2% 
у середньому знизилася кількість викликів швидкої допо
моги з підозрою на інсульт чи інфаркт, майже на 6% –з 
приступами бронхіальної астми [2].

Висновок. Отже, викладання клінічних дисциплін 
має бути динамічним і враховувати останні досягнення 
реформування медицини.
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Вступ. Серед тисяч ліків (в Україні зареєстровано по
над 8000 назв) важко назвати хоча б один, не здатний при
зводити до побічної дії. Зростання кількості ліків та полі
прагмазія неодмінно призводять до зростання ризику їх 
побічної дії. В умовах збільшення об’єму учбової інфор
мації і одночасно неможливості збільшення, особливо в 
вищих медичних навчальних закладах, учбових годин, 

гостро повстає питання забезпечення оптимальної органі
зації та інтенсифікації учбового процесу [1]. 

Основна частина. Лікар повинен знати не тільки осо
бливості системного впливу лікарських засобів на організм 
людини, але й оволодіти знаннями щодо побічної дії ліків і 
знати явища, що виникають при несумісності, повторному 
та комбінованому застосуванні лікарських засобів, можливі 
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ускладнення при їх використанні. З огляду не це кафедрою 
фармакології та медичної рецептури передбачено онлайн 
викладанні елективного курсу з побічної дії ліків. Для впро
вадження онлайнкурсу використовується платформа Open 
edX, розташована на віртуальному сервері хмари Azure. 

Впровадження онлайн курсів завдяки застосуванню 
мультидисциплінарного підходу висвітило такі його пере
ваги, як розвиток креативності, готовності до інновацій, 
розвиток навичок критичного мислення та розв’язання ви
нахідницьких задач, формування навичок активної кому
нікації, та ін. Однак головним є те, онлайн навчання не 
тільки поєднує технологічні, організаційні, матеріально
технічні ресурси та людський капітал, а й спонукає сту
дентів, завдяки застосуванню мультидисциплінарного 
підходу, перейти від вивчення дискретних фрагментів яви
ща до розуміння системної цілісності як об’єкту дослі
дження (чи професійного навчання), так і світу в цілому. 

Позитивним моментом є також можливість легкої пе
ревірки рівня засвоєння матеріалу студентами тестуван
ням безпосередньо після вивчення окремої теми. Дистан
ційна освіта розвиває у студентів ініціативність у отри
манні нової інформації, високу вмотивованість до її засво
єння; забезпечує психологічний комфорт та індивідуальну 
зацікавленість в отриманій інформації. Цьому сприяють і 
методики, що співвідносяться з домінуючими у студента 
наших часів когнітивними, комунікаційними і афективни
ми стилями і стратегіями [2].

Перспективним, на нашу думку, є використання у на
вчальному процесі опорної графіки та технологій май
ндмеппінгу [3]. З огляду на вище зазначене співробітники 

кафедр розробляють навчальнометодичні матеріали ви
користовуючи програми Microsoft Power Point, Microsoft 
Word, Mind Map. 

Для полегшення сприйняття матеріалу студентами 
медичних та фармацевтичних факультетів кафедрою під
готовлено підручник « Побічна дія ліків» («Side effects of 
drugs») на англійській мові та електронне видання 
«Working book in elective course Side effects of drugs».

Висновок. Впровадження в навчальний процес дис
танційного навчання, сучасних комп’ютерних технологій 
сприяє посиленню інтегруючої функції дисципліни «По
бічна дія ліків». В цілому, є вагомі докази, що свідчать про 
те, що онлайнове навчання є, принаймні, настільки ефек
тивним, як і традиційний формат. Онлайн навчання – це 
історія, яка ще пишеться, і як вона буде рухатись уперед, 
буде залежить від присутніх.
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ACTUAL PROBLEMS OF THE THEORETICAL AND PRACTICAL STUDY OF MEDICAL STUDENTS  
AT THE STUDY OF THE CYCLE OF «INTERNAL MEDICINE» AT 6 COURSE
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Мета роботи – підвищити рівень теоретичної та прак
тичної підготовки студентів 6 курсу з дисципліни «вну
трішня медицина» шляхом застосування міждисциплінар
ної інтеграції, залучення студентів до практичної та само
стійної роботи з пацієнтами.

Основна частина. У статті наведені актуальні на сьо
годні проблеми теоретичної та практичної підготовки сту
дентів при вивченні циклу «внутрішня медицина» студен
тами 6го курсу навчання. Основним завданням професій
ного спрямування студентівмедиків на цьому етапі є фор
мування здатності самостійно та ефективно використову
вати знання в професійній діяльності. При плануванні 
практичних занять і створенні методичних рекомендацій 
для студентів 6го курсу увага приділяється теоретичним 
дисциплінам, зокрема патологічній фізіології, шляхом 
міждисциплінарної інтеграції. Адже, теоретикопрактич
ний підхід до навчання патофізіології сприяє формуванню 

клінічного мислення майбутніх лікарів, яке, в свою чергу, 
вдосконалюється на клінічних кафедрах, зокрема на «вну
трішній медицині». Одним з важливих етапів у навчанні 
студентів є самостійна робота, що дозволяє оптимально 
використовувати індивідуальні можливості студентів, 
сприяє поглибленню знань, вмінь, розвиває практичні на
вички, клінічне мислення, формує відповідальність, напо
легливість, організованість, спонукає до необхідності по
стійного поповнення та впровадження знань.

Висновок. Проблеми теоретичної та практичної під
готовки студентівмедиків при вивченні циклу «внутріш
ня медицина» на 6 курсі залишаються актуальними на да
ний час. Для їх вирішення необхідно застосовувати як ін
теграцію з теоретичними дисциплінами, так і безпосеред
ню роботу із хворим, коли самостійні спроби розв’язування 
клінічної ситуації в реальних умовах формують клінічне 
мислення, відповідальність, зацікавленість та розуміння 
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необхідності постійного поповнення знань та вмінь.
Ключові слова: теорія, практика, інтеграція, самостій

на робота, внутрішня медицина, патологічна фізіологія.
The aim of the work is to raise the level of theoretical 

and practical preparation of the 6th year students in the 
discipline of "internal medicine" by applying interdisciplinary 
integration, attracting students to practical and independent 
work with patients.

The main body. The article presents current problems of 
theoretical and practical training of students in the study of the 
cycle of "internal medicine" by students of the 6th year of 
study. The main task of the professional direction of medical 
students at this stage is the formation of the ability to 
independently and effectively use knowledge in professional 
activities. When planning practical exercises and creating 
guidelines for students of the 6th year, attention is paid to 
theoretical disciplines, in particular pathological physiology, 
through interdisciplinary integration. After all, the theoretical
practical approach to the training of pathophysiology 
contributes to the formation of clinical thinking of future 
doctors, which in turn is improved in clinical departments, in 
particular, on "internal medicine". One of the important stages 
in teaching students is independent work, which allows to 
optimally use the individual opportunities of students, 
contributes to the deepening of knowledge, skills, develops 
practical skills, clinical thinking, forms responsibility, 
perseverance, organization, prompts the need for constant 
replenishment and introduction of knowledge.

Conclusion. Therefore, the actual problems of theoretical 
and practical training of medical students in the study of the 
cycle of "internal medicine" in the 6th year, for the solve of 
which it is necessary to apply both integration with theoretical 
disciplines, and direct work with the patient, when independent 
attempts to solve the clinical situation in real conditions form 
the clinical thinking, responsibility, interest and understanding 
of the need for constant replenishment of knowledge and skills.

Key words: theory, practice, integration, independent 
work, internal medicine, pathological physiology.

Вступ. Проблема вдосконалення науковотеоретичної 
та практичної підготовки майбутніх лікарів стала однією з 
найактуальніших у вітчизняній професійній освіті. Про
грес у галузі медицини, який в організації первинної лан
ки охорони здоров’я важливе місце відводить спеціаліза
ції за фахом «сімейний лікар», вимагає від сучасного фа
хівця, окрім клінічної підготовки, достатнє володіння спе
ціальними знаннями, зокрема психологопедагогічними, 
уміння спілкуватися з пацієнтами та потребує високого 
рівня комунікативної культури, яка визначає його як май
бутнього спеціаліста [1]. Сучасне суспільство має освітню 
потребу у формуванні особистості, здатної до саморозвит
ку і самовдосконалення. Тому, одним із ключових чинни
ків становлення студента медичного Вищого навчального 
закладу як особистості і фахівця є формування його про
фесійних якостей, його освіченість і компетентність у об
раній професії [2]. Адже, оволодіння професією «Лікар» 
можливо завдяки як власним якостям людини (бажання та 
здатності до навчання, вмотивованості, стійкості нервової 
системи, тощо), так і умовам навчання, навчальномето
дичної та організаційної забезпеченості, кваліфікацією 
професорськовикладацького складу.

Мета роботи – підвищити рівень теоретичної та прак
тичної підготовки студентів 6 курсу з дисципліни «вну
трішня медицина» шляхом застосування міждисциплінар

ної інтеграції, залучення студентів до практичної та само
стійної роботи з пацієнтами.

Основна частина. Основним завданням професійно
го навчання студентівмедиків на етапі вивчення дисци
пліни «внутрішня медицина» є формування здатності са
мостійно знаходити знання, засвоювати та оновлювати їх, 
ефективно використовувати в майбутній професійній ді
яльності. Головне  допомогти студентам набути практич
ного досвіду, навчити проводити диференційну діагности
ку, призначити план обстеження, лікування і познайомити 
їх із умовами клінічної практики, провести професійну 
орієнтацію. Однак нам часто доводиться стикатися з про
блемою, коли отримані теоретичні знання залишаються не 
використаними. Студенти не усвідомлюють, що знання 
фундаментальних дисциплін, зокрема патологічної фізіо
логії, дають можливість зрозуміти етапи обстеження, ви
значити тактику лікування хворих. Тому при плануванні 
практичних занять і створенні методичних рекомендацій 
для студентів 6го курсу ми приділяємо увагу теоретич
ним дисциплінам, розставляючи акценти на основних мо
ментах. Відбувається це шляхом міждисциплінарної інте
грації, що передбачає поєднання попередніх знань та 
вмінь з тими, що у даний момент отримуються [3]. В свою 
чергу, це сприяє узагальненню матеріалу, отриманого при 
вивченні різних дисциплін. Так, необхідною на наш по
гляд є інтеграція між «внутрішньою медициною» та про
фесійноорієнтованою дисципліною  патологічною фізіо
логією. Адже, саме при вивченні патофізіології детальну 
увагу приділяють Загальній нозології з визначенням таких 
понять, як «здоров’я», «хвороба», «нозологічна одиниця», 
«етіологія», «патогенез», розглядають основні періоди 
хвороби, класифікації, особливості впливу патологічних 
чинників, впливу спадковості та віку на розвиток та пере
біг хвороб тощо. Наступним є вивчення Типових патоло
гічних процесів, таких як алергія, запалення, гіпоксія, по
рушення обміну речовин, гарячка, пухлини та ін., що ле
жать в основі хвороб. Надалі отримані знання застосову
ють щодо вивчення патогенезу захворювань окремих сис
тем і органів, з урахуванням профілактичних (опираючись 
на етіологію) та лікувальних (опираючись на патогенез та 
симптоми захворювань) заходів, з обов’язковим урахуван
ням компенсаторнопристосувальних механізмів та де
компенсації. На заняттях з патології крові та серцевосу
динних хвороб обов’язковим є робота з гемограмами та 
електрокардіограмами, при вивченні патології дихальної 
системи розбираються спірограми, патологія нирок та пе
чінки вивчається з обов’язковим аналізом сечі та різних 
біохімічних досліджень. Такий теоретикопрактичний, 
підхід навчання сприяє формуванню клінічного мислення 
майбутніх лікарів, яке, в свою чергу, вдосконалюється на 
клінічних кафедрах, зокрема на «внутрішній медицині».

Також одним із важливих етапів у навчанні студентів 
стала самостійна робота [4]. Це пов’язано з скороченням 
аудиторного навантаження, кількості лекцій, що призво
дить до зростання частки самостійної роботи. Проте, саме 
це дозволяє оптимально використовувати індивідуальні 
можливості студентів, сприяє поглибленню знань, вмінь, 
розвиває практичні навички, клінічне мислення, формує 
відповідальність, наполегливість, організованість, спонукає 
до необхідності постійного поповнення знань. Тому важли
ве значення при проведенні практичних занять з внутріш
ньої медицини є клінічний розгляд тематичних хворих, як 
одна з форм самостійної роботи. Студенти самостійно зби
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рають скарги, анамнез захворювання та життя, проводять 
огляд, формулюють попередній діагноз, складають план об
стеження та лікування, визначають профілактику та про
гноз. Застосовують деонтологічні навички при роботі з па
цієнтом. При необхідності отримання додаткової інформа
ції студент має можливість консультації та спілкування як із 
лікарем відділення, так і іншими “вузькими” лікарями спе
ціалістами, що сприяє формуванню навички колегіальної 
комунікації та колегіального вирішення складних клінічних 
ситуацій. Завдання лікаряпедагога сприяти підготовці май
бутнього лікаря, як особи з щирими людськими якостями, 
здатного поважати пацієнта, колег, молодший медичний 
персонал. Вищий прояв професіоналізму – дотримання гу
манізму, добросовісного виконання своїх обов’язків по від
ношенню до пацієнта, колег і суспільства в цілому [5].

Методично правильний контроль за організацією і хо
дом самостійної роботи заохочує студента якісно її викону
вати та є мотивуючим фактором його освітньої діяльності. 

Висновки. Отже, актуальними є проблеми теоретич
ної та практичної підготовки студентівмедиків при ви
вченні циклу «внутрішня медицина» на 6 курсі, для вирі
шення яких необхідно застосовувати як інтеграцію з тео
ретичними дисциплінами, так і безпосередню роботу із 
хворим, коли самостійні спроби розв’язування клінічної 
ситуації в реальних умовах формують клінічне мислення, 
відповідальність, зацікавленість та розуміння необхіднос
ті постійного поповнення знань та вмінь. Усвідомлене вті
лення в клінічну практику стандартів діагностики та ліку
вання захворювань внутрішніх органів починається саме 
на етапі, коли студент безпосередньо стикається з реаль
ними питаннями захворювання конкретного хворого.

Курація викладачем самостійної роботи студента з па
цієнтом не тільки корегує, а й інтенсифікує діагностичний 
та лікувальний процес у лікувально профілактичному за
кладі, де розташована клінічна кафедра.

Методично правильна організація роботи студента в ау
диторії і поза неї повинна реформуватися в бік самостійної 
роботи, викликати зацікавленість проблемами медицини, 
формувати багатогранну особистість лікаряспеціаліста.

Література
1. Вітенко І. С. Особливості та проблеми формування 

психологічної адаптації сімейного лікаря до професійної ді
яльності / І. С. Вітенко, Г. М. Кожина, М. В. Маркова, Л. М. Гай
чук // Медична психологія. – 2011. – № 4. – С. 10–13.

2. Іванченко О. З. Особливості навчальної мотивації сту
дентів медичного факультету / О. З. Іванченко, О. З. Мельни
кова, С. М. Малахова // Вісник ВДНЗУ «Українська медична 
стоматологічна академія». – 2014. – Т. 17, Вип. 1 (57). – 
С. 268–270.

3. Чечотіна С. Ю. Актуальність упровадження міждис
циплінарної інтеграції при вивченні фармакології / С. Ю. Че
чотіна // Український стоматологічний альманах. – 2013. – 
№ 4. – С. 86–89.

4. Завізіон В. Ф. Сучасні підходи до викладання онко
логії як основа вдосконалення навчального процесу / 
В. Ф. Завізіон, І. М. Бондаренко // Медичні перспективи. – 
2012. – 12. – Том 18, № 1. – С. 12–18.

5. Тихонова О.О. Про важливість ролі куратора у фор
муванні професійної компетентності студентівмедиків / 
О.О. Тихонова // Вісник проблем біології і медицини. – 
2013. – Вип. 3, Том 2 (103). – С. 70–73.

References
1. Vіtenko, І.S., Kozhina, G.M., Markova, M.V., Gajchuk, 

L.M. (2011). Osoblivostі ta problemi formuvannja psiholo
gіchnoї adaptacії sіmejnogo lіkarja do profesіjnoї dіjal'nostі 
[Features and problems of formation of psychological adaptation 
of family doctor to professional activity]. Medichna psihologіja, 
4, 1013 [in Ukrainian].

2. Іvanchenko, O. Z., Mel'nikova, O. Z., Malahova, S. M. 
(2014). Osoblivostі navchal'noї motivacії studentіv medich
nogo fakul'tetu [Features of educational motivation of students 
of medical faculty]. Vіsnik VDNZU «Ukraїns'ka medichna 
stomatologіchna akademіja», 17, 1 (57), 268270 [in Ukrainian].

3. Chechotіna, S. Ju. (2012). Aktual'nіst' uprovadzhennja 
mіzhdisciplіnarnoї іntegracії pri vivchennі farmakologії [Ac
tu ality of the introduction of interdisciplinary integration in 
the study of pharmacology]. Ukraїns'kij stomatologіchnij 
al'manah, 4, 8689 [in Ukrainian].

4. Zavіzіon, V. F., Bondarenko, І. M. (2012). Suchasnі 
pіdhodi do vikladannja onkologії jak osnova vdoskonalennja 
navchal'nogo procesu [Modern approaches to teaching onco
logy as a basis for improving the educational process]. 
Medichnі perspektivi, 1, 1218 [in Ukrainian].

5. Tihonova, O.O. (2013). Pro vazhlivіst' rolі kuratora u 
formuvannі profesіjnoї kompetentnostі studentіvmedikіv 
[The importance of the role of the curator in shaping the pro
fessional competence of medical students]. Vіsnik problem 
bіologії і medicini, 2 (103), 7073 [in Ukrainian].

СИМУЛЯЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «СТОМАТОЛОГІЯ» 
В КЛІНІЦІ ОРТОПЕДИЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ

Сегал М. М.
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

В умовах сучасної вищої медичної освіти стимуляцій
не навчання набуває великого значення при підготовці 
майбутніх кваліфікованих лікарів стоматологів[1,2].

 При кафедрі ортопедичної стоматології понад 11 ро
ків функціонує міжкафедральний учбовий центр, який 
розрахований на два класи симуляційного навчання на 18 
робочих місць. Заняття у центрі проводять викладачі про
фільних стоматологічних кафедр. Зокрема, на кафедрі ор
топедичної стоматології практичні навички відпрацьову
ють студенти 25 курсів.

Враховуючи необхідність вдосконалення практичних 
навичок студентів та оптимізації учбового процесу, ми 
збільшили кількість годин роботи зі студентами на 2 та 5 
курсах у симуляційних класах На 2 курсі студенти засвою
ють ергономічно обґрунтовані підходи до організації ро
бочого місця та знімають відбитки. На 35 курсах препа
рують зуби під ортопедичні конструкції, знімають відбит
ки та засвоюють алгоритми проведення стоматологічних 
маніпуляцій в умовах максимально наближених до клініч
них.
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Збільшення практичних годин у фантомних класах на 
другому та п’ятому курсах значно покращило засвоєння 
студентами практичних навичок та підвищило мотивацій
ну складову до навчання.

Робота студентів у класах імітаційного навчання до
зволить майбутнім студентам почуватись більш впевнено 
у практичній клініці ортопедичної стоматології.
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ОБҐРУНТУВАННЯ ОБ’ЄКТИВНОСТІ МЕТОДИКИ СЕМЕСТРОВОГО ТЕСТОВОГО ІСПИТУ  

З ПАТОМОРФОЛОГІЇ 

Сельський П. Р., Боднар Я. Я., Волошин В. Д., Миколенко А. З., Головата Т. К., Франчук В. В., Дацко Т. В., 
Фурдела М. Я., Трач Росоловська С. В., Орел Ю. М., Слива А. Ф., Юрик І. І., Гладій О. І. 

ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»

Вступ. Новітні освітні та комп’ютерні технології да
ють змогу підвищити ефективність викладання дисциплін 
та покращити об’єктивність оцінювання знань студентів, 
що є основою підготовки висококваліфікованих лікарів[1]. 
У сучасній освіті перевагу надають стандартизованим ме
тодам контролю, в першу чергу тестуванню [2, 1, 3, 4, 5]. 
Проте не до кінця вирішеною залишається проблема ство
рення об’єктивної та незалежної системи оцінювання. 

Важливою складовою системи організації навчального 
процесу в Тернопільському державному медичному універ
ситеті імені І.Я. Горбачевського, у тому числі на кафедрі 
патологічної анатомії з секційним курсом та судової меди
цини, є проведення семестрового контролю у формі комп
лексного семестрового тестового іспиту (КСТІ) із викорис
танням запитань з багатьма варіантами відповідей та на
ступною автоматизованою обробкою результатів [6, 7, 8]. 

Основна частина. Починаючи з 2007/2008 навчаль
ного року підсумковий контроль знань із патоморфології 
(загальної та спеціальної) здійснюється, як складова КСТІ. 
Комп‘ютерна програма шляхом випадкової вибірки із бази 
тестових завдань (біля 2 тисяч) формує буклети, які вклю
чають 48 завдань. Тривалість іспиту з патоморфології 
складає 48 хвилин. Оцінювання проводиться за 60баль
ною шкалою. Іспит вважається складеним за умови пра
вильної відповіді на більше як 24 питання. При цьому 
оцінка “задовільно” (3845 балів) виставляється у випадку 
правильних відповідей на 2533 питання, оцінка “добре” 
(4653 бали) − на 3441 питання, а оцінка “відмінно” (54
60 балів) − на 4248 питань. Для аналізу результатів тесту
вання використано пакет програм “Microsoft Exсel” 
(Microsoft Office 2003). Статистична значущість різниці 
між середніми арифметичними та відносними величина
ми за правильного розподілу оцінювалась за критерієм 
Ст’юдентаФішера (t).

КСТІ проводиться із використанням інформаційних 
моделей бази тестових завдань та тесту, які дозволяють 
ефективно здійснювати вимірювання із значної кількості 
теоретичних, професійноорієнтованих та клінічних дис
циплін. При цьому використовується спеціальне апаратне 
та програмне забезпечення для захисту інформації. Тесту
вання відбувається за стандартизованою схемою для сту
дентів усіх курсів та факультетів університету. З метою 
проведення організаційнометодичної роботи щодо підго
товки і проведення централізованого незалежного оціню
вання знань студентів у 2008 році наказом ректора створе

но навчальнонауковий відділ (центр) незалежного тесту
вання знань студентів (ЦНТ). Для проведення КСТІ вико
ристовуються запитання з багатьма варіантами відповідей 
у формі бланкових тестів з автоматизованою перевіркою 
результатів, що є об’єктивним інструментом оцінювання з 
обмеженою відповіддю. Структура тесту для студентів
медиків усіх курсів уніфікована та відповідає навчальним 
планам відповідно до кредитнотрансферної системи ор
ганізації навчального процесу. Підготовка та проведення 
КСТІ відбувається за однаковою стандартизованою схе
мою у відповідності до процедур проведення тестування 
та вимог до членів екзаменаційної комісії, згідно екзаме
наційної інструкції. На основі застосування зазначеної ав
томатизованої системи розроблено поетапну багаторівне
ву систему захисту інформації під час підготовки та про
ведення тестування із реалізацією не менше трьох рівнів 
захисту на кожному етапі. При цьому кожний наступний 
рівень забезпечує не лише захист інформації у певному 
сегменті, а й дублює захист попереднього рівня.

Про об’єктивність оцінювання знань студентів із па
томорфології за методикою КСТІ свідчать результати тес
тування 353 студентівмедиків третього курсу у 2017 р. На 
“незадовільно” іспит склало 4,82% студентів, на “задо
вільно” − 22,95%, на “добре” − 41,93%, а на “відмінно” − 
30,31% студентів. Таким чином якісна успішність стано
вила 72,24%, а абсолютна − 95,18%. Середній бал за іспит 
складав (46,93±1,51) балів. При цьому середній бал сту
дентів на першому потоці (167 осіб, (47,00±1,38) балів) не 
суттєво (P˃0,05) різнився від аналогічного показника на 
другому потоці (186 осіб, (46,89±1,58) балів). Не виявля
лось статистично значущої різниці і між показником за
гальної групи та середніми балами на обох потоках 
(P˃0,05).

Висновки. Застосування інноваційних технологій 
оцінювання дозволяє об’єктивно визначати рівень знань із 
патоморфології, про що свідчить показники якісної та аб
солютної успішності студентів. Відсутність суттєвої від
мінності між середніми балами за іспит між потоками вка
зує також на те, що семестровий тестовий іспит є 
об’єктивною формою незалежного оцінювання знань із 
патоморфології в умовах кредитнотрансферної системи.

Комплексний багаторівневий підхід з відповідним 
програмним забезпеченням дає можливість досягти 
об’єктивності оцінювання дисципліни, обробки даних та 
інтерпретації результатів. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДГОТОВКИ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН НА ДОДИПЛОМНОМУ ЕТАПІ У 
ТЕРНОПІЛЬСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ МЕДИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ 

ІМЕНІ І. Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО

Сельський П. Р., Вольська А. С., Фурдела М. Я. 
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»

Підготовка фахівців із числа іноземних громадян є од
ним із важливих чинників розвитку навчального закладу в 
напрямку інтеграції у міжна родний освітній простір. При 
цьому важливим є застосування інновацій щодо організа
ції освітнього процесу з відповідним кадровим, програм
ним і технічним забезпеченням [14]. Число іноземних 
студентів, які навчаються в Тернопільському державному 
медичному університеті імені І.Я. Горбачевського, зростає 
з року в рік, особливо − за останні п’ять років. Протягом 
20172018 навчального року на факультеті іноземних сту
дентів навчалося 1703 студенти з 59 країн (з них англій
ською мовою за основними спеціальностями – 99 %). За 
останні роки спостерігається суттєве зростання чисель
ності студентів за всіма основними спеціальностями. Цьо
го року на навчання за спеціальністю “Медицина” вступи
ла 391 особа, “Стоматологія” – 72 особи, “Фармація, про
мислова фармація” – 10 осіб. До ННІ медсестринства 
вступило 4 особи (бакалаври) на стаціонарну форму на
вчання та 130 (бакалавр – 101, магістр – 29) – на дистан
ційну. На підготовче відділення поступило 43 особи. 

Найбільший контингент студентів (49 %) до нас над
ходить з африканських країн, американських – 14 %, євро
пейських – 17 %, країн Азії – 20 %. В університеті навча
ється більше 800 студентів з Африки, з них 316 – з Нігерії. 
Багато навчається студентів з Польщі (267 осіб) та зі США 
(215 особа). На четвертій позиції за чисельністю цього 
року вперше – студенти з Індії (236 осіб).

Проводиться активна робота щодо рекламування 
освітніх послуг університету з метою збільшення контин
генту іноземних громадян. Важливу роль відіграє розмі
щення відповідної інформації на сайті університету та 
факультету. Зокрема, абітурієнти мають можливість само
стійно ознайомитися з переліком необхідних документів і 
самостійно звернутися із запитом на скриньку факультету 
іноземних студентів щодо видачі запрошення. Виготовле
но низку рекламних матеріалів. Працівники деканату іно
земних студентів здійснювали закордонні відрядження до 

Індії, Польщі. Розширено співпраці з компаніями, які здій
снюють набір на навчання іноземних громадян. З універ
ситетом активно співпрацювало 9 компаній, в результаті 
видано на 403 запрошення (на 38,4 %) більше у порівнянні 
з попереднім роком. 

Додипломна підготовка іноземних громадян здійсню
ється на факультеті іноземних студентів, до якого нале
жать підготовче відділення, навчальнонауковий інститут 
медсестринства та 5 кафедр. Кожного року на підготовчо
му відділенні навчається близько 100 слухачів з різних 
країн світу, які вивчають українську мову, фізику, хімію, 
біологію, знайомляться з історією та культурою нашого 
народу. На факультеті готуються фахівці освітньокваліфі
каційного рівня „магістр” за спеціальностями: “Медици
на”, “Стоматологія”, “Фармація, Промислова фармація”, 
“Медсестринство”. Здійснюється і підготовка фахівців 
освітньокваліфікаційного рівня „бакалавр” за спеціаль
ностями “Медсестринство” та “Фізична реабілітація”. З 
метою покращення якості навчання іноземців упровадже
но низку інноваційних педагогічних та інформаційних 
технологій. Студенти успішно складають ліцензійні інте
гровані іспити «Крок1», «Крок2», неодноразово перебу
ваючи на першому місці у рейтингу ВНМЗ України.

Продовжує розвиватися дистанційна форма навчання 
медсестербакалаврів, яку навчальнонауковий інститут мед
сестринства впровадив з вересня 2009 р. Іноземні студенти 
навчаються повністю за американськими навчальними про
грамами. Для забезпечення дистанційної освіти із серпня 
2011 року працює центр дистанційної форми навчання, 
придбано спеціальне програмне забезпечення. Кожен сту
дент отримує навчальну поштову скриньку на сайті універ
ситету. Безпосередній контакт викладача зі студентом за
безпечується шляхом проведення лекцій у режимі Skype
конференції, також опрацювати лекційний матеріал студен
ти можуть і самостійно. На порталі університету розміщені 
відеозаписи лекцій, презентації та матеріали для підготовки 
до лекцій, яких на сьогодні записано понад 1400. 
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Студенти факультету створили декілька наукових то
вариств, зокрема Тернопільську філію Європейської Асо
ціації студентівмедиків (EMSA Ternopil); є членами ІСМА 
(Міжнародної асоціацї медиківхристиян). Іноземці нео
дноразово були призерами Міжнародних наукових фору
мів та конгресів не тільки в України, а й за кордоном. Іно
земні студенти ТДМУ активно долучаються до всіх благо
дійних проектів, які реалізовуються в університеті, орга
нізовують свої акції. Студенти факультету активно займа
ються художньою самодіяльністю та організовують кон
цертні програми. Іноземці беруть участь у різноманітних 
спортивних змаганнях. Організовано низку національних 
команд із різних видів спорту. Окрім того, при університе
ті студентиіноземці об’єдналися у земляцтва (Нігерії, Іра
ку, Польщі, Гани, Індії, Єгипту, Марокко) головною метою 
яких є підтримка національних традицій, організація за
ходів та відпочинку у вільний від навчання час. 

Висновки. Працівниками факультету іноземних сту
дентів Тернопільського державного медичного універси
тету імені І.Я. Горбачевського проводиться активна робота 
щодо підвищення якості навчання іноземних громадян, 
вдосконалення студентського самоврядування, посилення 
участі іноземців у житті закладу, міста, області та України 
в цілому. 

Факультет іноземних студентів на сьогодні є струк
турним підрозділом університету, мета якого створювати 
належні умови для навчання і проживання студентівіно
земців, підготувати з них якісних фахівців із високим рів
нем практичної та професійної компетентності.
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Сепетий Д. П.
Запорізький державний медичний університет

Вступ. Протягом останніх двох навчальних років у За
порізькому державному медичному університеті інтен
сивно розробляються та впроваджуються онлайнкурси на 
платформі EDX, які слугують основою для курсів за ви
бором студента та для самостійної роботи студента з 
обов’язкових курсів. Курси за вибором ґрунтуються на 
основі онлайнкурсів, але включають також і очне спілку
вання між студентами й викладачами у формі семінарів та 
консультацій. Зокрема, на кафедрі суспільних дисциплін 
розроблено і використовуються як основа елективних кур
сів онлайнкурси з EDX з філософії медицини, логіки, те
орії пізнання та медицини, етики, естетики, етичних про
блем в медицині, медичної деонтології, соціології та ме
дичної соціології та ін. Досвід роботи з такими курсами 
дозволяє зробити деякі узагальнення щодо можливостей, 
обмежень і оптимальних способів використання онлайн
курсів як основи для елективних курсів з суспільногума
нітарних дисциплін у медичному університеті.

Основна частина. Порівняно з традиційними (очними) 
формами навчання, викладання онлайнкурсів дає певні до
даткові можливості, але й створює специфічні труднощі. 

Можемо відзначити наступні додаткові можливості:
1) Забезпечується можливість проходження студентом 

обраного елективного курсу незалежно від загальної кіль
кості студентів, що записалися на цей курс і можливості 
одночасного збору цих студентів по групах для проведен
ня занять у традиційній формі (лекцій, семінарів). 

2) Онлайнкурси дають змогу ефективно використо
вувати навчальні можливості відео та аудіо ресурсів. 

3) Вони також можуть бути більш зручними для сту
дента, оскільки він має більшу свободу розпоряджатися 
власним часом, а основний матеріал, потрібний для під
готовки, у різних формах (тексти, відео, аудіоматеріали) 
компактно зібраний в одному місці і доступний у будь
який момент. 

Разом із тим, зростає важливість якісного наповнення 
онлайнкурсу текстовими, аудіо та відео навчальними 
матеріалами, що дають змогу студенту добре засвоїти го
ловні моменти змісту навчальної дисципліни. Недоліки в 
якості й повноті такого навчального матеріалу не можуть 
бути достатньою мірою компенсовані особистим спілку
ванням із викладачем. 

З іншого боку, онлайнкурси, порівняно з традиційни
ми формами навчання, мають суттєві обмеження, які 
пов’язані з дефіцитом інтерактивності, недостатньо ефек
тивним зворотним зв’язком. У цьому відношенні, можемо 
виділити три основні аспекти:

– комунікація викладачстудент (кураторкурсант): в 
процесі опитування, виправлення помилок і пояснень 
онлайнкомунікація менш гнучка й зручна, аніж звичайне 
спілкування;

– комунікація студентів між собою в контексті навчан
ня є так само важливою; онлайнформат для неї не дуже 
сприятливий;

– контроль за якістю виконання домашнього завдання 
та набутих знань: в онлайнрежимі він проблематичний, 
особливо враховуючи поширеність практики списування. 
У випадку гуманітарних дисциплін проблемою є також те, 
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що тестова форма контролю є, як правило, не досить адек
ватною, щоб здійснювати оцінювання лише або переваж
но на її основі.

Відзначені обмеження онлайнформату до певної 
міри можна послабити, впроваджуючи такі форми онлайн
комунікації як онлайнфоруми, групи в соціальних мере
жах, вебінари, спілкування через Skype; проте такі замін
ники лише частково компенсують брак усного спілкуван
ня у звичайному форматі.

Слід враховувати також, що усне спілкування між ви
кладачем і студентами, а також студентів між собою, є 
важливим емоційним фактором мотивації навчання сту
дентів.

Висновки. З цього можна зробити загальний висновок, 
що хоча існує досить великий простір для підвищення про
дуктивності онлайнкурсів (через їх якісне наповнення на
вчальними матеріалами, урізноманітнення форм контролю 
й пошук більш нестандартних завдань, що дозволили б кур
санту проявляти власне мислення), в наших умовах, оскіль
ки є можливість поєднувати онлайнскладову з традиційни
ми семінарськими заняттями і вибирати співвідношення 

одного з іншим, доцільно організовувати змішані курси так, 
щоб очне спілкування студентів з викладачем та між собою 
було достатнім для збільшення мотивації студентів, діало
гічного обговорення основних питань, виявлення й виправ
лення неточностей і неповноти у розумінні навчального 
матеріалу, адекватного оцінювання викладачем рівня засво
єних студентом знань та вмінь. Найбільш зручною формою 
спілкування залишаються регулярні семінарські заняття. У 
випадках, коли не вдається знайти зручний для студентів 
час для проведення таких занять у групах, потрібно виді
ляти достатньо часу для регулярних індивідуальних усних 
консультацій з опитуванням.
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ФІЗІОЛОГІЇ ТА ГІГІЄНИ ПРАЦІ У СТРУКТУРІ ВИКЛАДАННЯ 
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ”  

У ВИЩИХ МЕДИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ

Сергета І. В., Фещук Н. М., Ваколюк Л. М., Краснова Л. І., Браткова О. Ю.,  
Дударенко О. Б., Шевчук Т .В., Мостова О. П., Панчук О. Ю. 

Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова

Вступ. Як головну мету викладання навчальної дис
ципліни “Охорона праці в галузі” у вищих медичних на
вчальних закладах України згідно із вимогами діючих 
нормативних документів необхідно визначити формуван
ня у майбутніх фахівців знань, умінь і компетенцій, що 
необхідні для адекватного виконання професійної діяль
ності, виховання культури безпеки для забезпечення ефек
тивного управління охороною праці в медичній та фарма
цевтичній галузях, створення сприятливих умов виробни
чого середовища і безпеки праці відповідно до провідних 
положень чинних законодавчих та нормативноправових 
актів держави з метою нагальної реалізації принципу прі
оритетності охорони життя і здоров’я медичних та фарма
цевтичних працівників. Ураховуючи це, основними за
вданнями вивчення навчальної дисципліни “Охорона пра
ці в галузі” є забезпечення збереження здоров’я і високої 
працездатності медичних і фармацевтичних працівників у 
виробничих умовах шляхом застосування комплексу зако
нодавчих, організаційних, інженернотехнічних, санітар
ногігієнічних і лікувальнопрофілактичних заходів, фор
мування ціннісних орієнтацій, спрямованих на профілак
тику виробничого травматизму та запобігання виникнен
ня професійних захворювань [1, 2, 3].

Основна частина. Саме тому одне із пріоритетних 
місць у структурі викладання навчальної дисципліни 
“Охорона праці в галузі” належить питанням, що пов’язані 
з актуальними проблемами гігієни та фізіології праці. Фі
зіологія праці являє собою галузь медичної науки і прак
тики, що вивчає зміни функціонального стану організму 
людини, які відбуваються в результаті впливу виробничої 
діяльності та трудового процесу, з метою розроблення та 

запровадження фізіологічнообґрунтованих заходів щодо 
організації трудового процесу, котрі сприяють запобіган
ню виникнення втоми, забезпечують нормалізацію фізіо
логічних процесів та підтримують високий рівень працез
датності. Отже, фізіологія праці як наука передбачає про
ведення поглибленої оцінки загальних закономірностей 
трудових процесів, які мають місце, вивчення фізіологіч
них закономірностей, що адекватно характеризують стан 
організму людини в умовах здійснення конкретних видів 
виробничої діяльності та розроблення, на цій підставі, на
уково обґрунтованих підходів до раціональної організації 
конкретних видів трудової діяльності, які сприяють по
кращанню функціонального стану організму працівників 
медичної і фармацевтичної галузей. Саме дані фізіології 
праці надають можливість вивчити особливості фізіоло
гічного забезпечення різних видів як фізичної, так і розу
мової діяльності, визначити фізіологічні механізми, які 
обумовлюють особливості динамічних зрушень з боку 
провідних показників працездатності людини, провести 
оцінку ступеня важкості та напруженості праці, що здій
снюється, розробити та обґрунтувати фізіологічні основи 
наукової організації трудової діяльності медичних і фар
мацевтичних працівників.

Разом з тим гігієна праці становить надзвичайно важ
ливий розділ профілактичної медицини, що вивчає осо
бливості впливу на організм людини чинників трудового 
процесу та виробничого середовища з метою наукового 
обґрунтування санітарних норм і правил, гігієнічних ре
гламентів та стандартів, а також розроблення норматив
них положень, реалізація яких сприяє запобіганню виник
нення явищ передчасної втоми і перевтоми, попереджен
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ню розвитку професійних захворювань і цілого ряду не
сприятливих наслідків дій виробничих умов на організм 
працівників. Основним, фактично стрижньовим, завдан
ням гігієни праці є проведення якісної і кількісної оцінки 
впливу умов праці на організм, на підставі результатів якої 
відбувається розробка та запровадження заходів, що здат
ні забезпечити максимальну продуктивність праці за від
сутності будьяких ознак наявності шкідливого впливу на 
здоров’я працівників. Крім того, до пріоритетних завдань 
гігієни праці, що мають не менш суттєвий характер, необ
хідно віднести: визначення гігієнічних нормативів, які є 
основою законодавства у галузі оздоровлення умов праці, 
обґрунтування санітарних правил і норм улаштування та 
утримання підприємств та інших закладів, зокрема закла
дів охорони здоров’я, розробку рекомендацій щодо раціо
нальної організації трудового процесу і робочих місць, 
режиму праці і відпочинку, а також оцінку ефективності 
оздоровчих заходів, що використовуються, серед пред
ставників медичної і фармацевтичної галузей.

Висновки.  1. Як провідні галузі медичної науки і 
практики фізіологія та гігієна праці передбачають не лише 
вивчення загальних питань медицини праці (фізіологія та 
психологія праці, оцінка виробничого мікроклімату і пові
тряного середовища виробничих приміщень, виробничого 
шуму і вібрації, освітлення і вентиляції тощо), але й 
розв’язання найважливіших проблем охорони праці, що 

мають місце в окремих виробництвах (професійні шкідли
вості та шляхи захисту у певних галузях виробництва), 
медичній і фармацевтичній галузях тощо.

2. Фізіологія та гігієна праці і охорона праці досить 
споріднені і невипадково вважаються теоретичноемпі
ричною основою медицини праці, фундаментальним під
ґрунтям профілактичної медицини загалом. Причому саме 
завдяки проведенню фізіологогігієнічних досліджень 
створюються передумови щодо створення більшості су
часних законодавчих актів з охорони праці, та, на їх осно
ві, відповідних правил, норм, вимог, інструкцій. 

3. Вивчення актуальних питань фізіології та гігієни 
праці є невід’ємним компонентом викладання навчальної 
дисципліни “Охорона праці в галузі” у вищих медичних 
навчальних закладах України
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СУЧАСНІ МОЖЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ  
В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Сиволап В. Д., Кисельов С. М., Назаренко О. В.
Запорізький державний медичний університет

Вступ. Нагальним завданням сучасної вищої медич
ної освіти є підготовка спеціалістів з високим рівнем тео
ретичних знань, практичних навичок та вмінь, здатних 
самостійно своєчасно приймати важливі рішення [4]. Ве
личезного значення сьогодні набуває спроможність май
бутнього лікаря самостійно отримувати новітні знання [1]. 
Тому дуже важливим методом підвищення ефективності 
навчання у вишах стала самостійна робота студентів. Ак
тивне використання інноваційних технологій створює 
оптимальні загальнодоступні та комфортні умови для ор
ганізації самостійної роботи студентів [3]. Дистанційне 
навчання на базі масових відкритих онлайн – курсів забез
печує для великої кількості студентів вільний та швидкий 
доступ до навчального матеріалу, заохочує їх безперервно 
підвищувати свою професійну кваліфікацію шляхом са
монавчання [2].

Основна частина. Головною метою самостійної ро
боти студентів є формування відчуття відповідальності за 
навчальний процес та результат навчання, сприяння усві
домленню важливості та мотивації навчання. Самостійна 
робота привчає до самоорганізації, самодисципліни та са
моконтролю, формує клінічне мислення майбутнього лі
каря та дозволяє розглядати накопичувані знання як об'єкт 
власної діяльності студента.

Згідно з Положенням "Про організацію навчального 
процесу у вищих навчальних закладах" (3.10.1.), самостій
на робота студентів є основним засобом оволодіння на
вчальним матеріалом у час, вільний від обов'язкових на

вчальних занять. У навчальному процесі за кредитно
трансферною системою самостійна робота є важливою 
складовою при вивченні внутрішньої медицини.

Викладачами кафедри внутрішніх хвороб 1 Запорізько
го державного медичного університету розроблено онлайн
курси для самостійної підготовки студентів за програмою 
навчальної дисципліни «Внутрішня медицина» для студен
тів ІV курсу медичного факультету на базі платформи 
МВОК EdX Studio. Впровадження онлайнкурсів, як форми 
позааудиторної роботи, сприяє формуванню у студентів на
вичок самостійної роботи, значно розширює їхні можли
вості щодо засвоєння інформації та перевірки рівня своїх 
знань. Класична модель структури онлайнкурсів забезпе
чує оптимальні умови для самовдосконалення майбутнього 
лікаря в зручний для нього час. 

На вивчення дисципліни «Основи внутрішньої меди
цини», згідно робочої програми, відводиться 140 аудитор
них годин та 100 годин на самостійну підготовку. Осно
вою онлайнкурсів є послідовність тематичних матеріалів, 
що дозволяє студенту засвоювати теоретичний матеріал, 
представлений у вигляді графічних та відеофайлів, тексто
вих фрагментів, таблиць, схем, гіперпосилань на внутріш
ні та зовнішні інтернетресурси. Наприкінці кожної на
вчальної теми студент з метою самоконтролю отриманих 
знань має виконати тематичні завдання, що передбачають 
створення узагальнюючої таблиці та ситуаційні завдання, 
які застосовуються для перевірки знань і умінь в практич
них ситуаціях (вирішення ситуаційних клінічних задач та 
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тестових завдань). Виконані самостійно завдання студент 
надсилає електронною поштою викладачу на перевірку. 

Відсутність миттєвого контакту із викладачем в 
онлайнкурсі (питання можна задати по email і на відпо
відь треба чекати) спонукає студентів шукати відповідь 
самостійно, сприяє розвитку внутрішньої потреби в само
освіті, що є важливою складовою у системі підготовки 
майбутнього лікаря. Самостійна робота стимулює бажан
ня студентів до більш глибокого, детального вивчення на
вчального матеріалу, отримання нових знань та вдоскона
лення практичних навичок.

Висновки. Організація самостійної роботи студентів 
з використанням інноваційних форм закладає основи по
стійної самоосвіти та самовдосконалення майбутнього лі
каря, що робить самостійну роботу однією з найефектив
ніших форм навчання у медичному виші.
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ОПТИМІЗАЦІЯ ПРАКТИЧНО-ОРІЄНТОВАНОГО ВИКЛАДАННЯ ПРОПЕДЕВТИКИ ВНУТРІШНЬОЇ 
МЕДИЦИНИ ІНОЗЕМНИМ СТУДЕНТАМ З АНГЛОМОВНОЮ ФОРМОЮ НАВЧАННЯ

Сиволап В. В., Лихасенко І. В.
Запорізький державний медичний університет

Вступ. Оволодіння практичними навичками на кафе
дрі пропедевтики внутрішніх хвороб є пріоритетним на
прямком підготовки майбутніх лікарів [1].

Основна частина. На третьому курсі студенти потра
пляють на клінічні кафедри, де вперше зустрічаються з пи
таннями збору скарг, анамнезу та обстеження хворих. Про
грама пропедевтики внутрішньої медицини передбачає 
оволодіння теоретичними знаннями і практичними нави
чками на практичних заняттях та під час самостійної робо
ти. Написання академічної історії хвороби студентами на
дає найкращу можливість закріпити набуті практичні нави
чки, проте через низку об’єктивних мовних причин, не 
може відповідати повноцінному її написанню. Отже, існує 
потреба у створенні нових форм практичноорієнтованого 
викладання пропедевтики внутрішньої медицини інозем

ним студентам з англомовною формою навчання.
Для вивчення і засвоєння тем самостійної роботи на

шою кафедрою розроблені онлайнкурси, які створюють 
більш сприятливі умови і підвищують якість підготовки 
майбутніх фахівців.

Висновки. Професійне володіння викладачами ан
глійською мовою, розробка онлайнкурсів на англійській 
мові сприятимуть покращенню практичноорієнтованого 
викладання пропедевтики внутрішньої медицини інозем
ним студентам з англомовною формою навчання.

Література
1. Колесник Ю.М. На шляху до Європейського про

стору / Ю.М. Колесник, Ю.М. Нерянов // Медична освіта. 
2009. – №2. С. 4446.

ВИКОРИСТАННЯ ОНЛАЙН-КУРСІВ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ  
ЯК ФОРМИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ НА КАФЕДРІ ВНУТРІШНІХ ХВОРОБ 1 

Сиволап В. Д., Солов’юк О. О., Назаренко О. В.
Запорізький державний медичний університет 

Вступ. Постійне удосконалення елементів освіти по
требує створення і розробки нових ефективних моделей, 
які повинні покращити якість навчання [1]. Останні деся
тиріччя вищі навчальні заклади прагнуть надавати знання 
на високому рівні, що дозволяє освоєння не тільки свого 
національного освітнього простору, а й міжнародного. Ви
сокий рейтинг навчальних закладів дозволяє утвердитися 
у світовій освіті та бути конкурентоспроможними на між
народній арені, а також при можливості стати однією зі 
складових частин глобальної системи освіти. Використан
ня передових технологій в навчанні робить його більш до
ступним, ефективним і якісним [2]. Одним з найбільш по
пулярних напрямків сучасних методів освіти є викорис

тання онлайн курсів. С кожним роком збільшується їх 
кількість, а відповідно і аудиторія користувачів. 

Мета дослідження. Обґрунтувати можливість і доціль
ність використання онлайн курсів для самостійної підго
товки студентів в рамках вдосконалення медичної освіти. 

Основна частина. На клінічних кафедрах Запорізького 
державного медичного університету велика увага приділя
ється розробці та впровадженню в навчальний процес 
онлайнкурсів для самостійної позааудиторної роботи сту
дентів. З метою з'ясування тематичних напрямків, які ма
ють найбільше значення в самопідготовці до практичного 
заняття, проведено опитування студентів, уточнено перелік 
тем, питань, ілюстрацій та інших навчальних матеріалів, 
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які доцільно представити в онлайнкурсах. Згідно вимог 
програми «Внутрішня медицина» на кафедрі внутрішніх 
хвороб 1 на базі Інтернет платформи edX створені онлайн 
курси до самостійної роботи студентів 4 курсу за модулем 1 
«Внутрішня медицина (в тому числі ендокринологія».

Система онлайн курсу для самостійної підготовки 
містить наступні складові: засоби створення змісту на
вчального курсу (контенту), управління контентом, веден
ня звітності про успішність, статистики подій і процесів, 
що відбуваються в системі, проведення тестування, кому
нікації між усіма учасниками процесу навчання (електро
нна пошта, форуми, чати, соціальні мережі, вебконфе
ренції і т.і.). 

Сценарій онлайнкурсів включає детальний опис всіх 
елементів, які необхідні для оформлення електронної фор
ми, наповнення платформи електронними навчальними 
елементами для кожного дистанційного курсу. 

Попередній досвід в підготовці дистанційних форм 
навчання, засвоєння нових навичок виконання технічної 
частини роботи з використанням комп'ютерної техніки та 
відповідного програмного забезпечення сприяли успішно
му створенню онлайкурсів, що відповідають сучасним 
вимогам навчального процесу. 

Важливим етапом створення курсу було накопичення 
необхідного навчального матеріалу. Співробітниками ка
федри підготовлені методичні матеріали з усіх розділів 
Модуля 1, що стали інформаційною основою для онлайн
курсу. Для пошуку необхідних мультимедійних даних ви
користовували Інтернет  ресурси, проводили фото та ві
део реєстрацію власними силами. 

Найбільш складною в технічному плані була підготов
ка матеріалу для завантаження в програму, що безпосеред
ньо використовується для навчання студентів. Покращен
ню підготовки сприяли прочитані тематичні лекції та на
буті навички роботи з програмним забезпеченням. Але 

найбільше значення в удосконаленні роботи на даному 
етапі має процес постійного спілкування з програмою, що 
сприяє успішному завантаженню навчального матеріалу у 
вигляді тексту, фотографій і відеороликів. Складність ро
боти полягала в тому, що всі співробітники мають медич
ну освіту, а робота з даними ресурсами вимагає рівня під
готовки значно вище, ніж звичайного користувача, оскіль
ки нерідко звертається і до елементів програмування. 

Досконалі алгоритми введення інформації, правильно
го оформлення мультимедійного матеріалу сприяють більш 
комфортному ознайомленню з ним в процесі навчання. 

В онлайн курсі передбачено проведення контролю 
отриманих знань за допомогою тестових завдань із залу
ченням ресурсів системи «Ratos». 

Для успішного створення онлайнкурсу необхідно під
вищення знань викладачіврозробників щодо написання 
сценарію, початкових дизайнерських навичок для оформ
лення курсу, мати хорошу дикцію, вміти знімати та монту
вати відео, працювати з аудіо, створювати скрінкасти.

Висновок. Онлайн – курси для самостійної підготов
ки студентів до практичних занять являються сучасною 
ефективною формою отримання теоретичних знань, прак
тичних навичок та вмінь, сприяють суттєвому вдоскона
ленню самостійної роботи студентів під час практичного 
заняття.

Література
1. Згуровський, М. Суспільство знань та інформації – 

тенденції, виклики, перспективи / М. Згуровський // Дзер
кало тижня.  2003.  №19, (444), 24 травня  С. 17.

 2. Богданова, И.Ф. Непрерывное образование в эпоху 
перехода к информационному обществу / И.Ф. Богданова 
// Актуальные проблемы бизнес образования. Тезисы до
кладов третьей Международной конференции, Минск 
2004. – С. 3539.

ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ  
НА БАЗІ ТЕХНОЛОГІЇ ОНЛАЙН-КУРСІВ

Сиволап В. Д., Лашкул Д. А.
Запорізький державний медичний університет

Вступ. Самостійна робота студентів одна з організа
ційних форм навчання, зміст якої визначається робочою 
програмою дисципліни. Навчальний матеріал передбаче
ний для самостійного опанування підлягає підсумковому 
контролю нарівні з розділами програми, що розглядають
ся під час аудиторних занять.

Мета дослідження. Підвищити ефективність організа
ції та проведення самостійної роботи студентів VI курсу на 
кафедрі внутрішніх хвороб 1 Запорізького державного ме
дичного університету шляхом впровадження онлайнкурсу 
“Самостійна робота студентів. Ведення хворих та невід
кладні стани в кардіології” на базі Інтернет платформи edX.

Основна частина. В Запорізькому державному ме
дичному університеті згідно наказу ректора від 06.05.2016 
№190 “Про розробку та запровадження дистанційної фор
ми навчання в ЗДМУ” активно створюються онлайнкурси 
дистанційного навчання на базі Інтернет платформи edX.

Система дистанційного навчання включає в себе на
ступні основні складові:

 засоби створення змісту навчального курсу (контенту);
 засоби управління контентом, що відповідають за 

наповнення, зміни, доповнення, авторизацію контенту і 
доставку його тому, кого навчають за запитом та/або ка
лендарем курсу навчання;

 засоби ведення звітності про успішність, різної ста
тистики подій і процесів, що відбуваються в системі, орга
нізацією прийому іспитів або проведення тестування;

 засоби комунікації між усіма учасниками процесу 
навчання (електронна пошта, форуми, чати, соціальні ме
режі, вебконференції і т.і.).

Після створення сценарію онлайнкурсу розпочата 
розробка та наповнення платформи електронними на
вчальними елементами для дистанційних курсів. Співро
бітниками кафедри раніше накопичена та підготовлена 
велика кількість наочного навчальнометодичного матері
алу, що стало запорукою для інформаційного наповнення 
курсу. Ретельно проведено підбір необхідних мультиме
дійних даних. Для цього використовувалися ресурси Ін
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тернету, а також проводилася відео зйомка власними сила
ми із залученням до цього процесу студентів, які допома
гали знімати, монтували відеоматеріал. В результаті про
веденої роботи були підготовлено 10 тем в рамках одного 
змістовного модуля.

Співробітники кафедри повністю завантажили на
вчальний матеріал у вигляді тексту, фотографій і відеоро
ликів. Робота з даними ресурсами вимагає рівня підготов
ки значно вище, ніж звичайного користувача, оскільки 
нерідко звертається і до елементів програмування. Проте, 
були засвоєні алгоритми введення інформації, правильно
го оформлення мультимедійного матеріалу, що дозволяє 
комфортно знайомитися з ним в процесі навчання.

Кожен студент під час проходження циклу “Кардіоло
гія” з розділу дисципліни “Внутрішня медицина” повинен 
зареєструватись у системі розміщення онлайн курсів, які 
реалізовані на платформі edX, розташованій на віртуально
му сервері Azure. Після цього протягом циклу студент дис
танційно самостійно під власним ім’ям та паролем засвоює 
матеріал та складає залік шляхом відповіді на контрольні 
тестові завдання із залученням ресурсів системи «Ратос». 
Окрім того, відповідальний викладач має змогу офлайн 
контролювати хід засвоєння курсу кожним студентом. У ви
падку не освоєння даного курсу студенти не допускаються 
до підсумкового модульного контролю з дисципліни.

В процесі роботи курсу виявляються недоліки, які 
враховуються в подальшій роботі при розробці інформа

ційного контенту нового покоління. Набутий досвід в про
цесі створення онлайнкурсу дозволив зробити певні ви
сновки: не тільки студенти мають можливість цілодобово
го доступу до навчальних матеріалів, постійну підтримку, 
консультації викладачів, онлайн відеолекції, віртуальні 
тренажери, інші технологічні рішення для забезпечення 
ефективного процесу навчання, але і викладачірозробни
ки курсу постійно підвищують свій професійний рівень та 
засвоюють нові технології в навчальному процесі.

Висновок. Таким чином, кількість годин для само
стійного вивчення постійно збільшується, а мотивація до 
навчання у студентів старших курсів знижується. Тому, 
впровадження нової форми організації та контролю само
стійної роботи студентів на основі технології онлайнкур
сів, дозволяє перевести рівень навчання на більш високий 
сучасний щабель медичної освіти. 

Література
1. Закон України “Про вищу освіту” від 01.07.2014 р. 
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2. Типова навчальна програма з дисципліни „Внут

рішня медицина”.  Київ, 2014.  64с.
3. Стратегія впровадження курсів за вибором на базі 

технології онлайнкурсів на платформі edX / Колесник 
Ю.М., Авраменко М.О., Моргунцова С.А. та ін. // Медич
на освіта. – 2017. – 3. – С.7579.

ФОРМУВАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ В УМОВАХ НАВЧАННЯ З ІНОЗЕМНИМИ СТУДЕНТАМИ

Сидоренко С. В.
Запорізький державний медичний університет

Вступ. В умовах сучасного мультикультурного розвит ку 
людства перед вищою школою, її професорськовикладаць
ким складом постають складні завдання, які неможливо ви
рішити без основоположної реорганізації методів та форм 
виховання і навчання, підпорядкованих ідеї толерантності. 

Основна частина. Толерантність вимагає від викла
дача відповідної культури поведінки та культури спілку
вання, належної педагогічної майстерності, вольової ініці
ативи у прагненні до створення умов, які формують люди
нолюбну, інтелігентну, виховану особистість студента. 
Українська педагогіка робить наголос на освіті й вихован
ні студентів в атмосфері милосердя, терпіння, поблажли
вості до чиїхось думок, поглядів, вірувань, засобами чого 
можна зрозуміти внутрішній світ іншої людини. Це відпо
відає основним ментальним рисам української людини, 
вираженим в понятті кордоцентризм, що є основою філо
софії серця. Ця педагогіка також відповідає основним со
ціалдемократичним ідеям, виробленим західноєвропей
ськими філософами. Йдеться про право людини на спра
ведливість, свободу, солідарність, рівність як субстанціо
нальні засади толерантності. Можна говорити про ство
рення педагогіки толерантності, яку розвивають М. Кабат
ченко, В. Маралова, Н. Пастушенко, П. Степанова, О. Без
коровайна, О. Швачко та ін.

Всі зазначені якості мають бути властиві найперше 
всім представникам професорськовикладацького складу 
тих вишів, у яких контингент студентів не є моноетнічним 
і, відповідно, монокультурним. Звичайно, що вони мають 
бути властиві також і вітчизняним студентам, адже за їх 

відсутності час від часу виникають вкрай небажані між
національні, міжрелігійні, навіть іноді расові конфлікти. 
Якщо буде діяти прадавня педагогічна максима, згідно 
якої вихователь має бути вихованим, адже виховний вплив 
здійснюється не стільки через зміст навчальноосвітніх 
предметів, скільки через приклад толерантної поведінки 
при всіх формах взаємодії на рівні «викладач – вітчизня
ний студент – іноземний студент». 

Можна стверджувати, що в Запорізькому медичному 
університеті є належні умови для формування педагогіки 
толерантності. Цьому сприяє як потужна матеріальнотех
нічна база, яка забезпечує можливість отримання інозем
ними студентами високоякісної освіти, так і якісний стан 
не лише наукової свідомості педагогів, але й належний 
рівень їх етикоправової культури поведінки. Іноземні сту
денти це відчувають, про що свідчить постійно зростаюча 
кількість держав, уряди яких надсилають все більшу кіль
кість своїх громадян на навчання до нашого навчального 
закладу. Використовуючи досвід західноєвропейських 
країн, основні зусилля адміністрація, викладачі, студент
ське самоврядування спрямовують в річище філософії 
серця, яке любить всіх, попри очевидні відмінності. 

Висновки. 1. Вкрай важливо до переліку обов’язкових 
навчальних дисциплін ввести «Основи міжкультурної то
лерантності». 2. Дуже бажано проводити щорічні науково
практичні конференції в системі медичних ВНЗ, адже, як 
гласить Ст.3 Конституції України: «Людина, її життя і 
здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визна
чаються в Україні найвищою соціальною цінністю» 
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[1,с.3]. А це ніщо інше, як основні засади міжнародної та 
міжлюдської толерантності, які обгрунтовуються тим, що 
саме в медичних вишах навчальний процес має реалізува
тись як безпосередня єдність природознавства як водно

раз соціального людинознавства, мікро й макрокосму. 

Література
1. Конституція України. – К.: Школа, 2005. – 48 с. 

ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ЗАГАЛЬНОЇ ХІРУРГІЇ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОГО 
ПРОЦЕСУ У ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ НА КАФЕДРІ ЗАГАЛЬНОЇ ХІРУРГІЇ №2

Сипливий В. О., Доценко В. В., Грінченко С. В., Євтушенко Д. В., Петюнін О. Г.
Харківський національний медичний університет

Вступ. На наш час в Україні Національна доктрина ви
значає стратегічні напрями розвитку освіти і наголошує 
необхідність «підвищення якості освіти, оновленні її змісту 
та форм організації навчальновиховного процесу».(1, 2, 3, 
4, 5) Організація навчального процесу на кафедрі загальної 
хірургії №2 Харківського національного медичного універ
ситету (ХНМУ) здійснюється за кредитнотрансферною 
системою відповідно до положень і наказів ХНМУ. 

Основна частина. До видів навчального процесу сту
дентів, згідно з навчальним планом, відносяться лекції, 
практичні заняття, самостійна робота студентів. У 2015
2016 навчальних роках у програму по загальній хірургії 
внесено зміни, які пов’язані з вступом в дію з вересня 
2014 року нового Закону про вищу освіту, у зв’язку з чим 
зменшені навчальні години з дисципліни загальна хірур
гія: на III курсі замість 40 лекційних годин виділено 30, 
замість 80 навчальних годин практичних занять виділено 
50; 45 годин СРС збільшено до 70 годин. На курс сестрин
ської практики замість 26 годин практичних занять – виді
лено 9; 13 годин СРС збільшено до 28. В програмі догляд 
за хворими замість 25 годин практичних занять виділено 
9; 22 години СРС збільшено до 38.

Особливості контингенту студентів іноземців на V та 
VI медичних факультетах: недостатнє знання російської 
мови; недостатнє знання англійської мови більш ніж у 
50% контингенту; недостатнє знання з базових дисци
плін – анатомія, фізіологія, біохімія; низька мотивація до 
отримання знань більш ніж у 50% контингенту.

Практичні заняття з загальної хірургії структуризова
ні як проблемні, тобто викладач у межах часу виділеного 
програмою на вивчення теми розбирає зі студентами най
більш проблемні питання, оставляючи базу на вивчення 
студентом самостійно, активує самостійну діяльність сту
дента та направляє його, стимулює творчий підхід до ово
лодіння знаннями, навичками, уміннями та розвиток розу
мових здібностей. У цьому й полягає суть так званого осо
бистісноорієнтованого підходу в навчанні, який розрахо
ваний на більш самостійну роботу студента при засвоєнні 
навчальної інформації, зафіксованої в темах занять. Таке 
навчання проблемне з іноземними студентами, які недо
статньо володіють мовою і потребують роз`яснення теми 
«на пальцях», більшість з іноземних студентів потребують 
саме роз`яснення базових питань. 

Співробітники кафедри спрямовують свої зусилля на 
розробку сучасної методології освіти. Скорочення аудитор
них занять з загальної хірургії до 50, медсестринської прак
тики та догляду за хворими до 9 годин не сприяє підвищен
ню ефективності навчальновиховного процесу та підготов
ки студентів іноземців, які потребують більше часу для за
своєння матеріалу. У зв’язку з недостатнім володінням мо

вою виникають проблеми з засвоєнням навіть простої ін
формації, яка розбирається на аудиторних заняттях.

Зі зменшенням годин на аудиторну роботу лекції та 
семінарські заняття проводять як інструкції та консульта
ції, що мають супроводжувати самостійну роботу студен
тів. Програмою навчальної дисципліни з загальної хірургії 
на теми «Кровотеча і крововтрата. Методи тимчасової та 
кінцевої зупинки кровотечі; Вчення про кров. Проби при 
переливанні крові; Переливання крові, препаратів крові, 
кровозамінників. Ускладнення при гемотрансфузії» виді
лено 6 годин аудиторних занять, що, на нашу думку, надто 
мало для засвоєння цих тем, тим більше, що надалі вони 
не вивчаються. Для засвоєння цих тем хоча б на рівні вмін
ня студенту потрібно самостійно провести визначення 
групи крові хоча б за однією з методик, а це потребує бага
то часу, так як кількість студентів у групі у середньому 
складає 15 чоловік.

Загальна хірургія є клінічною дисципліною, тому усі 
планові оперативні втручання, перев’язки хворих, інші ме
дичні маніпуляції виконуються в першій половині робочого 
дня. Але згідно розкладу занять в Університеті, студенти на 
практику у відділення на 60 ліжок приходять на третіх та 
четвертих академічних годинах по чотири групи, тобто 
тоді, коли основні медичні маніпуляції закінчено. Але сут
тєвих змін в розкладі ми так і не отримали, перевага (перші 
та другі академічні години) як і раніше віддається базовим 
кафедрам. Незрозумілою є ситуація коли перші часи у сту
дентів є вільними, друга пара – лекція а третячетверта з 
13.50 до 17.40 заняття в клініці з загальної хірургії, що 
практично означає перехід на навчання у другу зміну.

Перенавантаження клініки студентами при проходжен
ні програми практики впливає на санітарногігієнічний ре
жим стаціонару, призводить до того, що хворі відмовляють
ся як спілкуватись із студентами, так і виконувати при них 
лікувальні маніпуляції. Вважаємо, що для виконання сту
дентами програми, при проходженні медичної практики 
„Догляд за хворими”, „Сестринська практика”, учбовоме
тодичному відділу при розробці розкладу практичних за
нять необхідно створювати його таким чином, щоб вивчен
ня клінічної дисципліни “Загальна хірургія” проходило ви
ключно на першихдругих академічних годинах. 

Зменшення кількості годин аудиторних занять з пред
мету не дозволяє розглянути на достатньому рівні необ
хідні теми, приділити увагу кожному студенту на занятті, 
так як кількість студентів в групі складає 1517 чоловік. 
Зменшення кількості навчальних годин на аудиторні за
няття на сестринську практику та догляд за хворими зни
жує навіть якість контролю знань (на диференційований 
залік у групі з 15 студентів розкладом виділена одна годи
на), не кажучи вже про опанування студентами практич
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ними навичками навіть на рівні іх знань. Більш того на
вчальні кімнати на кафедрі в середньому мають площу до 
10 метрів квадратних, що приводить до проблеми навіть 
розміщення групи студентів кількістю 15 чоловік.

Висновки: Реформи в медичній освіті повинні перед
бачати повне приведення системи освіти до європейських 
зразків, а не обмежуватись новими формами звітності та 
зменшенням годин для аудиторного навчання.

Подальшої розробки потребують технологія та ін
струментарій моніторингу якості освіти з урахуванням 
особливостей викладання клінічних предметів. У зв`язку 
зі зменшенням часу на аудиторну роботу потребує вирі
шення проблема визначення об`єму знань та практичних 
навичок, які студент повинен засвоїти. Потребує оптимі
зації організація розкладу занять у зв`язку з особливостя
ми роботи клінік. Зменшення кількості аудиторних занять 
на користь самостійної роботи не вирішує проблеми під
вищення або навіть збереження на колишньому рівні якос
ті освіти. Потрібно офіційно визначити, що таке самостій
на робота, так як заняття в університеті проходять з 8.30 
до 17.40 годин.
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ДО ПИТАННЯ ПЕРЕВІРКИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

Сирцов В. К., Зідрашко Г. А., Алієва О. Г., Таврог М. Л., Сидорова І. В.
Запорізький державний медичний університет

Вступ. У зв′язку зі зміною програми з гістології, цито
логії та ембріології на медичному факультеті значно збіль
шилась кількість годин, відведених для самостійної роботи. 
А саме, загальний об’єм дисципліни складав 345 годин 
(11,5 кредита), з яких на самостійну роботу виділено більше 
годин (185), ніж на аудиторні години з лекцій та практичних 
занять (160 ). Тому, виникла необхідність у об′єктивній пе
ревірці відпрацювання цього часу студентами.

Основна частина. Для перевірки самостійної роботи 
студентів на кафедрі розроблений онлайн курс з теоре
тичним матеріалом та тестовими завданнями. Використо
вуються дві програми: 1) для перевірки отриманих знань 
і 2) навчаюча, яка показує студенту його невірні відповіді, 
а вірні з теоретичним поясненням до кожного тесту. Для 
підготовки студентів до занять на кафедрі видані мето
дичні посібники «Цитологія, ембріологія, загальна гісто
логія», «Гістологія внутрішніх органів», в яких до кожно

го заняття розроблені таблиці, надруковані гістологічні 
мікропрепарати та електронограми, які треба письмово 
опрацювати. На практичному занятті самостійна робота 
перевіряється за допомогою розробленого практикума 
(1), в якому замальовуються гістологічні препарати. Сту
дент допускається до підсумкового заняття та екзамену 
тоді, якщо він письмово виконав завдання з самостійної 
роботи.

Висновки. Таким чином, впроваджений комплексний 
підхід до перевірки самостійної роботи студентів на кафе
дрі гістології, цитології та ембріології, допомагає якісніше 
підготуватися до ліцензійного іспиту «Крок 1».
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ІСТОРИЧНІ ДИСЦИПЛІНИ В МЕДИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ  
В УМОВАХ ГУМАНІТАРИЗАЦІЇ ОСВІТИ

Сікорська О. О., Уварова О. О.
Одеський національний медичний університет

Вступ. Вищий навчальний заклад освіти готує не про
сто фахівця, а спеціаліста з власним мисленням. Сучасна 
вища освіта потребує тісного зв’язку з суспільством, а 
згідно з концепцією випереджаючої освіти остання має 
відповідати суспільним потребам, базуватися на принци
пах партнерства і взаємності, відповідальності і активної 
громадянської позиції. Гуманітаризація освіти реалізуєть

ся удосконаленням змісту гуманітарних дисциплін і фор
мує духовність студента. Викладання історичних дисци
плін в медичному вищому навчальному закладі забезпе
чує набуття студентством соціального досвіду, сприяє 
формуванню розвинутої загальної культури [1].

Основна частина. Викладання історії України у за
кладах вищої освіти почасти дублює шкільний курс, тому 
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методика потребує оновлення. Сучасний рівень технічно
го розвитку дозволяє студентам швидко отримувати ін
формацію, тому одним з основних завдань викладача є до
помога у відборі та осмисленні отриманих відомостей та 
контроль за самостійною роботою. Для історичних дис
циплін можна використовувати пошукові завдання, круглі 
столи, творчі есе, квести, брейнрінги, історичні ігри. До
слідження документів та ознайомлення з доробком нау
ковців на сторінках періодики створить відчуття причет
ності до формування історичних знань, розів’є критичне 
мислення та пізнавальний потенціал. Таким чином буде 
забезпечено набуття студентством соціального досвіду, за
своєння духовного надбання українського народу, форму
вання у молоді розвинутої загальної культури та патріо
тизму. Історичні дисципліни стимулюють мислення, явля
ють технологію самоосвіти. Крім того, сприяють покра
щенню мовної культури студентівмедиків.

В Одеському національному медичному університеті на 
кафедрі суспільних наук студенти вивчають «Історію Украї
ни та української культури», «Етнографію та демографію». 
Їхнє викладання не дублює шкільний курс, а виходить на 
більш високий рівень, спонукаючи студентів не тільки до 
оволодіння термінологічною лексикою, відтворення історич
них фактів, але й до рефлексії знань, тобто до осмислення 
тих чи інших подій, розгляду їх у паралельній та вертикаль
ній площинах, аналізу фактичної бази, історіографічних по
шуків тощо. Важливим є подання історії не у вигляді нагро
мадження фактів, а у формі постійного дослідницького про
цесу. Студенти 2 курсу медичного факультету вивчають елек
тивний курс «Народна психологія», який має надзвичайно 
важливе значення для формування у студентів наукового 

світогляду, високих моральних якостей, підвищення загаль
нокультурного рівня, освоєння національних і загальнолюд
ських цінностей. У сучасних умовах суспільнодуховного 
життя України знання етнічної, національної психології є по
требою кожної особистості, передумовою її повноцінного 
самоусвідомлення і розвитку, також сприяє гармонізації між
особистісних, міжнаціональних стосунків.

Особливо важливим в процесі гуманітаризації освіти 
постає принцип національної спрямованості. Керівництво 
університету та колектив кафедри суспільних наук усіляко 
популяризують українську мову та культуру, проводячи 
низку виховних заходів (концерти, конкурси, круглі столи 
тощо), готуючись до яких, студенти торкаються підвалин 
української духовності. Основне завдання виховного про
цесу на кафедрі  консолідація на базі багатої української 
культури та мови студентівпершокурсників, які прибули на 
навчання з різних куточків нашої країни. Кафедрою сус
пільних наук проводяться олімпіади та конференції з укра
їнської мови, історії, культури, тематика яких стосується 
славетного минулого України.

Висновок. Історичний компонент має бути обов’яз
ковою складовою частиною підготовки фахівців медично
го профілю, він створить умови для розвитку історичного 
мислення, здатності пізнання минулого. 
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ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЯКОСТЕЙ У СТУДЕНТІВ-ІНОЗЕМЦІВ
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Сучасні підходи до організації навчального процесу у 
вищих навчальних закладах (ВНЗ) визначаються системни
ми змінами в організації та управлінні підготовкою лікарів 
відповідно до світових стандартів. Запровадження нових 
галузевих стандартів вищої медичної освіти у ВНЗ спрямо
ване на забезпечення доступності та адаптивності у на
вчальному процесі. Прийнятий закон №11872 «Про вищу 
освіту» наближає вищу освіту в Україні до світових стан
дартів та підвищує конкурентність вишів і науки, надає 
можливість ВНЗ стати більш незалежними від Міністер
ства освіти, самостійно визначати організацію навчального 
процесу. Згідно положення закону студенти можуть обира
ти викладачів та курси, які дійсно цікаві та необхідні, що 
має позитивний вплив на якість викладання [1] . Студент
ська молодь в усі часи була найбільш динамічною, безкомп
ромісною, творчою силою суспільства. Вона найбільш орі
єнтована в політичному перебігу подій, має чіткі соціальні 
позиції, виразні життєві ідеали. Тому саме студенти мають 
бути залученими до формування та розвитку змін у на
вчальному процесі ВНЗ. Саме на це і направлена робота 
студентського самоврядування — як форми управління, за 
якої студенти на рівні групи, курсу, гуртожитку, мають пра
во самостійно вирішувати питання внутрішнього управлін
ня. Головна мета діяльності органів студентського самовря

дування полягає передусім у створенні умов для самореалі
зації молодих людей в інтересах особистості, суспільства і 
держави. Органи самоврядування є не лише представниць
кими, вони активно виступають у ролі своєрідних посеред
ників між адміністрацією університету, кафедри і студент
ською громадою, забезпечуючи їх ефективне спілкування. 
Самоврядування сприяє вихованню в студентів почуття 
причетності та відповідальності за те, що відбувається на
вколо них, показує реальний шлях змін на краще, допома
гає виявляти і виховувати лідерів, дає їм перший досвід 
управлінської діяльності. Іноземні студенти потребують ще 
більш уваги в даному напрямку. З початком навчання в уні
верситеті вони відчувають проблему в адаптації до іншого 
середовища і його умов у всьому – стиль життя, стиль на
вчання, мовні перепони, тощо [2]. Майже всі вони, згідно 
певного сімейного укладу життя в їхніх країнах, не мають 
досвіду самостійного життя, або навіть самостійного вирі
шення будьяких питань. Також, ініціальні явища соціаль
ноінформаційного вакууму, які студентиіноземці відчува
ють на собі, значно ускладнюють процес розкриття їхньої 
особистості. Крім того, студентиіноземці потребують 
участі у процесі самоврядування значно більше, тому що 
цей вид роботи суттєво впливає на їх подальший професій
ний розвиток в інших країнах [3]. На теперішній час саме 
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на прикладі іноземних студентів особливо чітко видно, що 
не можна використовувати шаблонний підхід до розвитку 
студентського самоврядування у ВНЗ. Один із факторів, що 
ускладнює координацію співпраці з іноземцями  недостат
ній рівень володіння англійською мовою представників ві
тчизняного студентського самоврядування. Робота з іно
земцями вимагає врахування особливостей культурних тра
дицій, відмінностей системи освіти та державного управ
ління в їхніх країнах: сучасні тенденції потребують засто
сування елементів корпоративної співпраці, командної ро
боти, на відміну від авторитарного стилю керівництва. Все 
вищезгадане дає можливість чітко усвідомити, що форму
вання активу серед іноземних студентів має відбуватися за 
участі викладачівменторів. Організація життєдіяльності 
студентів, включення їх в різні види діяльності із забезпе
ченням права вибору  універсальний метод заохочування 
до формування іноземними студентами власного активу. 
Широко застосовуються й традиційні методи: диспути, де
монстрації, проблемні пошуки, самостійна робота, при
клад, сугестія. Доцільними є методи переорієнтації зусиль 
вихованця з негативних справ на позитивні методи само
виховання. Необхідний синтез думки, слова і справи: “Verba 
docent, exemple trahut" — слова навчають, приклади захо
плюють. Для того, щоб вихованці мали поведінку, відповід
ну суспільним ідеалам, необхідно мати прийнятні для цього 
міжособистісні стосунки, що формуються зусиллями вихо
вателя за допомогою організації самодіяльності з усвідомлен
ням її ідейної та моральної суті. Як відомо, надбанням лю
дини є те, що вона сама здійснила і в процесі діяльності 
емоційно та раціонально пережила. В Харкові існують та 
розвиваються близько десяти організацій студентівіноземців 
медичних вишів, що об’єднані бажанням професійного 
росту та розвитку. На сьогодні існують такі організації, як 
ASIMS, EMSA, Cor Fortis, NMSA, ICMA etc. Роботу організа

цій студенти базують на наступних принципах самовряду
вання: самостійність і незалежність студентських рад у 
межах своїх повноважень, захист прав і законних інтересів 
студентів, виборність виконавчих органів, їх підконтроль
ність, підзвітність і відповідальність перед студентським ко
лективом, колегіальність, гласність і врахування громадської 
думки, поєднання інтересів особи і всього колективу, взає
модія з колективом студентів, громадськими організаціями.

Організація і робота студентського самоврядування 
допомагає студентам оволодіти навичками роботи у ко
манді, навчитися висловлювати власну думку, бути ініціа
тивними, набути досвід організаторської діяльності, вдо
сконалити комунікаційні здібності та практичні навички, 
навчитися проводити наукові дослідження та презентува
ти отримані результати. За розвитком студентського само
врядування має послідувати очікуваний результат  поси
лення відповідальності кожного студента за кінцевий ре
зультат своєї праці.

 
Література
1. Бородін Є. І., Тарасенко Т. М. Розвиток студентсько

го самоврядування як напрям державної підтримки молоді 
в Україні / Є. І. Бородін, Т. М. Тарасенко // Державне 
управління та місцеве самоврядування. Збірник наукових 
праць. – 2010. – Вип. 4 (7). – С. 183–191. 

2. Нова динаміка вищої освіти і науки для соціальної 
зміни і розвитку: Комюніке // Всесвітня конференція з ви
щої освіти, ЮНЕСКО, Париж, 5–8 липня 2009 р. [Елек
тронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.
ua/laws/show/952_011/print1382993408075633 

3. Студентське самоврядування в інших країнах // Гро
мадська ініціатива «Студентський захист» [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://www.studzahyst.org.ua/
content/studentskesamovryaduvannyavinshihkrayinah

ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС НА КАФЕДРІ ПАТОЛОГІЧНОЇ АНАТОМІЇ ХАРКІВСЬКОГО  
НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Сорокіна І. В., Омельченко О. А., Мирошниченко М. С., Плітень О. М., Сімачова А. В., Галата Д. І.
Харківський національний медичний університет

Вступ. Важливою складовою вітчизняної освітньої 
системи є вища медична освіта [2], пріоритетним завдан
ням якої є підготовка висококваліфікованих, досвідчених і 
конкурентоспроможних медичних кадрів [6] відповідно 
до загальноприйнятих міжнародних норм викладання з 
урахуванням особливостей та інтересів національної сис
теми охорони здоров’я [5]. 

Одне з центральних місць у процесі формування осо
бистості сучасного лікаря посідає патологічна анатомія, 
особливість якої полягає в тому, що вона, з одного боку, є 
фундаментальною, а з іншого боку – клінічною дисциплі
ною. Патологічна анатомія, як відомо, вивчає структурні 
зміни в органах і тканинах при різних захворюваннях. 
Знання морфологічних основ хвороб, їх етіології і патоге
незу необхідні для осмислення теоретичних основ меди
цини, для розуміння й пояснення клінічної симптоматики 
хвороб, для формування клінічного мислення та здатності 
до клінікоморфологічного аналізу захворювання в кожно
му конкретному випадку [1].

Мета – висвітлення особливостей освітнього процесу 

на кафедрі патологічної анатомії Харківського національ
ного медичного університету.

Основна частина. Кафедрою патологічної анатомії 
Харківського національного медичного університету, яка є 
опорною в Україні з дисципліни «Патоморфологія», нако
пичений величезний досвід викладання вище зазначеної 
дисципліни, який був закладений ще з 1867 року засно
вником та першим завідувачем даної кафедри професором 
Душаном Федоровичем Лямблем.

Співробітники кафедри патологічної анатомії в ході 
навчального процесу, що складається з лекцій, практич
них занять і самостійної роботи студентів, використову
ють класичні та сучасні освітні технології, постійно вдо
сконалюють програму з «Патоморфології», враховуючи, 
поперше, появу нової і сучасної інформації з даної дис
ципліни у зв’язку з науковотехнічним прогресом, по
друге, профілізацію викладання з урахуванням специфіки 
факультетів, а, потретє, постійне скорочення аудиторних 
годин і збільшення часу, відведеного на самостійну поза
аудиторну роботу.
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Лекції є однією з головних форм організації навчально
го процесу на кафедрі, під час яких професори та доценти 
висвітлюють основну та новітню інформацію, яка в біль
шості випадків відсутня у підручниках, з тем загальної і 
спеціальної патологічної анатомії. Під час лекцій професо
ри та доценти кафедри активно використовують мультиме
дійні презентації, що дає можливість значно розширити 
демонстрацію матеріалу. Обов’язковим є демонстрація лек
торами мікрофотографій та макрофотографій з власної 
практики випадків дослідження аутопсійного, біопсійного і 
операційного матеріалу, що підвищує інтерес у студентів і 
робить навчальний процес більш продуктивним. Лекція по
винна передувати обговоренню досліджуваної теми на 
практичному занятті, однак це, на жаль, не завжди вдається.

Практичні заняття також є важливою складовою 
освітнього процесу на кафедрі. За сформованими традиці
ями на кожному практичному занятті проводиться обгово
рення теоретичного матеріалу, демонстрація та дослі
дження наявних у музейному фонді кафедри мікропрепа
ратів і макропрепаратів. З метою активізації освітнього 
процесу та економії академічного часу співробітники ка
федри підготували альбоми для практичних занять, які 
містять схеми опису препаратів, кольорові фотографії мі
кропрепаратів з докладною характеристикою патологічно
го процесу, перелік макропрепаратів та ін. Під час прак
тичних занять викладачі також приділяють час для обго
ворення запитань, що виникли у студентів під час розбору 
задач з бази даних «КРОК 1». 

Велике значення на практичних заняттях викладачі 
кафедри надають діловій грі, яка, як відомо, дозволяє імі
тувати професійну діяльність, приймати рішення в штуч
но створеній, наближеній до життєвої ситуації [4]. Прове
дений студентами в рамках ділової гри мозковий штурм 
дозволяє розвинути навички клінікоморфологічного ана
лізу й засвоїти пройдений матеріал.

Під час практичних занять завдяки тому, що кафедра 
патологічної анатомії має чотири клінічні бази, студенти 
мають можливість систематично відвідувати патологоана
томічне відділення з метою закріплення отриманих знань 
шляхом прийняття безпосередньої участі у проведенні 
розтинів. Біля секційного столу студенти знайомляться з 
реальною ситуацією летального наслідку в лікувально
профілактичному закладі, бачать ознаки різних загально
патологічних процесів власними очима, проводять спів
ставлення виявлених макроскопічних змін в органах з 
клінічною симптоматикою і результатами досліджень, які 
були проведені померлому за життя, що дозволяє розви
вати у студентів, у першу чергу, клінічне мислення, яке 
вкрай необхідне в роботі лікарів різних спеціальностей.

На кафедрі патологічної анатомії підвищення знань у 
студентів відбувається за рахунок їх активного залучення 
до виконання науководослідної роботи, що дає можли
вість студентам самостійно поповнювати свої знання, гли
боко вдаватися в досліджувану проблему та пропонувати 
шляхи її вирішення.

Якість підготовки майбутніх лікарів, як відомо, зале
жить ще й від кваліфікації професорськовикладацького 
складу кафедри [3], що передбачає наявність у викладачів 
не тільки глибоких та сучасних знань з патологічної анато
мії, але й із суміжних дисциплін. Більшість викладачів ка
федри патологічної анатомії мають науковий ступінь та 
вищу кваліфікаційну категорію із спеціальності «Патоло
гічна анатомія», а також деякі викладачі здобули другу 
вищу освіту з психологопедагогічної підготовки, управ
ління та адміністрування навчальним закладом, що допо
магає викладачам з первинною медичною освітою більше 
розумітися у педагогічному процесі і процесі виховання 
майбутнього лікаря, організації навчального процесу і ді
яльності ВНЗ.

Висновок. Освітній процес, який є основною складо
вою роботи працівника вищої школи, необхідно постійно 
вдосконалювати і покращувати, в тому числі й за рахунок 
різних освітніх технологій. Залучення студентів в освітній 
процес є запорукою успішної освітньої діяльності кафе
дрального колективу. Співробітники кафедри патологічної 
анатомії у своїй щоденній діяльності завжди пам’ятають 
фразу Плутарха «Учень – це не посудина, яку треба напо
внити, а факел, який треба запалити».
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ

Скоробогатова О. В., Рижова І. П.
Національний медичний університет імені О.О.Богомольця

Сучасні принципи освітнього процесу медичних вузів 
базуються на постійному вдосконаленні якості підготовки 
майбутніх лікарів. Застосовуються такі методики викла
дання та контролю, які здатні враховувати особливості по
дачі інформації в наш швидкоплинний час, а також швид
кість та системність сприйняття наданої інформації тепе
рішнім поколінням студентів«міленіалів» [1]. 

При вивченні будьякої дисципліни як на кожному 
практичному занятті, так і під час проведення екзамену 
(підсумкового модульного контролю), при ліцензійних ін
тегрованих іспитах використовується тестовий контроль. 
В залежності від цілі та частоти використання тестів їх по
діляють на два види: проміжні та атестаційні [2]. Проміж
ні тести можуть бути корисними при поточному контролі, 
для накопичення об’єктивних даних про студента, вияв
лення нестачі знань з необхідністю наступної корекції на
вчального процесу. Атестаційні тести – це «тести здобут
ків» [3], і їх основною метою застосування є оцінка під
сумкових знань наприкінці певного навчального періоду. 
Важливою характеристикою тестових завдань для студен
тів медичного «вишу» є практична та клінічна їх спрямо

ваність, що дає можливість не тільки оцінити теоретичні 
знання, але й надають спробу змоделювати рішення пи
тань з реальної практики лікаря.

Таким чином, клінічноорієнтована направленість 
тестових завдань є важливою їх складовою та сприяє фор
муванню клінічного мислення у студентамайбутнього лі
каря. Тестові форми завдань з цікавістю сприймаються 
студентами, а викладачам дозволяють застосувати комп
лексну перевірку знань з дисципліни в обмежений про
міжок часу, використовуючи структуровані вимоги та від
повіді, а також уникнути суб’єктивізму в оцінці отрима
них знань. 
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ЕЛЕКТРОННЕ ОПИТУВАННЯ ЯК ОДИН ІЗ ЗАСОБІВ МОНІТОРІНГУ ЯКОСТІ НАДАННЯ  
ОСВІТНІХ ПОСЛУГ У ВИШІ

Скрипникова Я. С., Іванько О. Г.
Запорізький державний медичний університет

Забезпечення якості завжди було центральною про
блемою освіти. Якість освіти – це комплекс характеристик 
освітнього процесу, що визначають послідовне та прак
тично ефективне формування компетентності та профе
сійної свідомості [1,2]. Оцінювання якості освіти в виші 
повинно включати в себе не тільки оцінювання знаннь 
студентів. Повинен також існувати зворотній зв'язок, що 
дає змогу проводити моніторинг якості надання освітніх 
послуг, а також реагувати на виникаючи виклики. З метою 
оптимізації оцінювання якості організації освітнього про
цесу співробітниками групи моніторингу ЗДМУ були роз
роблені принципи анонімного, комп’ютерного online ан
кетування студентів та співробітників університету. Сис
тему анкетування створено на засадах сервісу GoogleForm. 
Пряме посилання на анкету може бути здійснено за допо
могою електронної розсилки респондентам, розміщенням 
її на сайті університету та розповсюдженням через соці

альні мережі. Відповіді далі мають бути проаналізовані за 
допомогою Googledisk, де вони відображаються у двох 
варіантах: у таблицях у форматі Excel та графічно на діа
грамах за кожним питанням. Заповнюючи анкету, респон
денти обізнані у повній анонімності. Водночас група ана
лізу має ресурси щодо виявлення можливих фальсифіка
цій анкетування. Результати тестового опитування 48 сту
дентів 3го курсу медичного факультету за актуальними 
питаннями організації навчання продемонстрували пози
тивні можливості запропонованої системи. Електронне 
опитування може бути рекомендоване як один із засобів 
моніторінгу якості надання освітніх послуг.
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МІЖДИСЦИПЛІНАРНЕ ЗАСІДАННЯ ЯК ФОРМА СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ЗІБРАННЯ
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Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ

Сучасна якісна підготовка студентамедика передба
чає поетапне освоєння теоретичних і клінічних дисциплін 
з метою отримання ґрунтовних фахових знань і спеціаль
них навичок. Однак саме інтегрований підхід і активна 

роль студентів у процесі навчання можуть забезпечити 
формування цілісної системи професійних компетенцій 
майбутніх лікарів. З огляду на невпинність наукового про
гресу загальномедична ерудиція і пізнавальна активність 
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особливо важливі у підготовці молодих вчених, що визна
чає доцільність удосконалення форм організації студент
ської наукової діяльності. 

Протягом останніх двох навчальних років окремі зі
брання СНГ за ініціативи гуртківців були проведені у фор
мі міждисциплінарних засідань. Розширення формату до 
спільного зібрання гуртків декількох кафедр було продик
товане актуальністю низки неврологічних захворювань, 
які на сучасному рівні медичної науки потребують глибо
ких знань не лише у царині неврології.

На засіданні СНГ трьох кафедр (неврології, анатомії, 
радіології і радіаційної медицини) було детально розгля
нуто проблему розсіяного склерозу (РС) з різних наукових 
позицій. На визначену науковим керівником тему студен
ти 15 курсів провели бібліографічний огляд і підготували 
цікаві доповіді, присвячені анатомоморфологічним ас
пектам мієлінізації нервових утворень, клінічним проявам 
і сучасним підходам до діагностики та лікування РС. Важ
ливим досвідом стало проведення дискусії, у якій гуртків
ці вчилися вислуховувати міркування опонента, сприйма
ти критику, відстоювати власну думку, спираючись на на
укові факти і докази. 

Продовженням тематики було проведення спільного 
засідання СНГ кафедр неврології й офтальмології на тему 
«Очні прояви при РС та оптикомієліті Девіка». Враховуючи 
попередній досвід, доповідачі намагалися дотримуватись 
регламенту, підвищили якість презентацій. Особливе заці
кавлення аудиторії викликали фото та відеоматеріали, які 
наочно продемонстрували спектр зорових і окорухових роз
ладів у хворих з демієлінізуючими захворюваннями. 

Спільне засідання СНГ кафедр неврології та внутріш
ньої медицини №1 було присвячене детальному розгляду 
етіопатогенетичних аспектів, клінікодіагностичних кри
теріїв і стандартів лікування згідно з сучасними міжнарод
ними настановами двох видів енцефалопатій – печінкової 

та енцефалопатії ГайєВерніке. Рекомендації щодо ме
неджменту пацієнтів з метою підвищення якості і пролон
гації їх життя висвітлювались з позицій доказової медици
ни. Студентські доповіді незмінно викликали жваве обго
ворення. Доповідачі в основному демонстрували достат
ній рівень обізнаності з проблемою, апелювали до науко
вих даних і давали вичерпні відповіді на поставленні за
питання. 

Таким чином, проведення міждисциплінарних засі
дань СНГ довело ефективність такої форми наукових зі
брань не тільки у поглибленні знань гуртківців з різних 
галузей медичної науки, але й розвитку загальноклінічно
го мислення майбутніх лікарів. Міжпредметна інтеграція 
як комплексний підхід до вивчення різних захворювань 
сприяє узагальненню і переосмисленню набутих раніше 
знання з окремих дисциплін, формує уявлення студентів 
про організм людини як цілісну систему. Самостійний на
уковий пошук, підготовка презентацій і виступи гуртків
ців на таких засіданнях дозволяють активно оволодівати 
новітніми досягненнями медицини і вчитись аналізувати 
одержану наукову інформацію. Активна роль доповідача 
підвищує креативність, самооцінку, почуття відповідаль
ності і вимогливість до власної наукової праці. Крім того, 
спільні засідання СНГ можуть також слугувати майданчи
ком для обміну навчальнометодичним, науковим і клініч
ним досвідом між кафедрами.
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САМОСТІЙНА РОБОТА ЯК ЕФЕКТИВНИЙ НАПРЯМОК НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ  
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Вступ. Розробка нових підходів в організації навчаль
ного процесу сприяла підвищенню значимості в освіті са
мостійної роботи студента. Як відомо, одним із способів 
оволодівання навчальним матеріалом поряд з 
обов'язковими заняттями є самостійна робота, яка носить 
одну з найважливіших завдань, та є одним етапів засвоєн
ня матеріалу [1,2,4,6]. При цьому завданням викладача є 
сприяти розвитку цієї діяльності.

Матеріал, який самостійно опрацьовано, та на підста
ві цього отримані результати, засвоюються краще [6]. 
Тому закономірно, що час, спрямований для самостійної 
роботи студента, повинен становити не менше третини за
гального обсягу навчального процесу, призначеного для 
вивчення дисципліни [6]. З іншого боку самостійна робота 
студента це не тільки метод навчання, а й форма організа
ції студентів і один з видів пізнавальної і практичної ді
яльності [2,3,4,5].

Сучасний лікар, а особливо дитячий хірург, повинен 
мати високий рівень теоретичної та практичної підготов
ки, а також вміти своєчасно самостійно приймати рішен

ня, від вибору яких залежить не тільки здоров'я пацієнта, 
але й його подальше життя. Тому для формування відпо
відного професійного рівня, в підготовці майбутнього ви
сококваліфікованого фахівця з дитячої хірургії необхідно 
як найбільше приділяти уваги до самостійної роботи сту
дентів (СРС). Метою нашої роботи було оптимізація ви
користання самостійної роботи протягом навчального 
процесу в залежності від рівня засвоєння матеріалу сту
дентами 5 та 6 курсів на кафедрі дитячої хірургії.

Основна частина. У процесі підготовки кваліфікова
ного фахівця самостійна робота складає близько третини 
від загального навчального процесу. На початку самостій
ної роботи необхідно приділяти увагу роботу з джерелами 
інформації на ознайомчому рівні. Другим етапом слід 
приділити увагу роботі з літературою та іншими джерела
ми інформації в більш поглибленому обсязі [5].

На вивчення студентами «Дитячої хірургії» на 5 курсі 
виділено 35 год, з них 5 год (14,3%) це СРС та на 6 курсі 
135 год, з них 75 год (55,6%) – СРС. Така різниця у об’ємах 
навчальних годин обумовлена принциповими відміннос
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тями у підході до проведення аудиторної СРС на різних 
курсах.

Студенти 5 курсу вперше починають знайомство з ди
тячою хірургією маючи базові знання з загальної та фа
культетської хірургії. То СРС полягає не тільки в засвоєнні 
учбового матеріалу, а й у формуванні у студентів вміння 
використовувати міжпредметні зв’язки дитячої хірургії з 
дисциплінами, які вивчалися студентом на попередніх 
курсах. Одним з видів СРС для студентів 5 курсу на кафе
дрі є написання учбової історії хвороби. Кожний студент 
має можливість не тільки безпосередньо обстежити хво
рого з хірургічною патологією, але й поглиблено вивчити 
ту патологію, на яку хворіє його пацієнт. На кафедрі ви
кладачами за кожною темою, що вивчається створені ме
тодичні рекомендації, які містять актуальність та мету ви
вчення теми, короткий зміст, питання для самоконтролю 
знань, тести та ситуаційні завдання, перелік рекомендова
ної сучасної наукової літератури. На кафедрі на кожному 
занятті у студентів 5 курсу проходить проміжний контроль 
знань та вмінь у вигляді вхідного та заключного тестового 
контролю до яких включені питання і з СРС, а також в 
кінці циклу (на останньому занятті) у вигляді співбесіди з 
викладачем при захисті учбової історії хвороби, який оці
нюється максимум у 10 балів, та проведенні підсумкового 
тестового контролю, за який студент може одержати 80 
балів з 200. 

Одним з головних методів за значимістю на 6 курсі є 
підготовка тематичного реферату та його презентація на 
лікарських конференціях. Як відомо, підготовка реферату 
містить в собі пошук і аналіз багатьох літературних дже
рел, що дозволяє студенту отримати більш поглиблений 
обсяг інформації. Також, слід враховувати і те, що тема
тичний реферат дозволяє засвоїти матеріал не тільки авто
ру але і його слухачам в процесі обговорення.

Не менш важливим в СРС відводиться робота з новіт
німи літературними джерелами (журнальні статті, інтер
нет ресурси). Тим самим, це дозволяє як спростити сприй
няття матеріалу теми, так і поліпшити в подальшому віль
не відновлення отриманих знань. Складними, але з іншого 
боку важливими, видами СРС і на сьогоднішній день за
лишаються пошук, систематизація та аналіз матеріалу, 
який буде вивчатися.

Рівень практичних навичок в першу чергу залежить 
від самостійної роботи студента, тому здатність самостій

но використовувати отримані знання та навички визнача
ють професійний рівень фахівця. [9.]. Різні види самостій
ної роботи, які полягають у виконанні індивідуальних за
вдань добре сприймаються студентами в навчальному 
процесі. До них відноситься підготовка невеликої допові
ді по заданій темі, виступ з презентацією матеріалу, який 
вивчається, а також участь у студентському науковому то
варистві кафедри та в подальшому підготовка матеріалу 
до виступу на студентській конференції. На сьогоднішній 
день роль викладача полягає не тільки в організації на
вчального процесу (підбір тематичних хворих, участь сту
дентів у обстеженні та лікуванні пацієнтів), а й кваліфіко
ваній допомозі в процесі студентської освіти.

Висновки. Самостійна робота студента є одним з 
важливих етапів в процесі підготовки кваліфікованого фа
хівця. Для професійної підготовки фахівців при вивченні 
дитячої хірургії, професорськовикладацькому складу не
обхідно створити умови для орієнтування студентів на са
мостійну і практичну роботу, як ефективних напрямків 
навчального процесу.
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НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПАНУВАННЯ АКУШЕРСТВА ТА ГІНЕКОЛОГІЇ 
АНГЛОМОВНИМИ СТУДЕНТАМИ

Старкова І. В., Мєліхова Т. В.
Харківський національний медичний університет

Вступ. Медична допомога, зокрема акушерськогінеко
логічна, суттєво впливає на здоров'я жінок і відповідно при
ріст населення Землі. Через це рівень знань майбутнього 
лікаряфахівця повинен відповідати вимогам світового сус
пільства. Перед кожним викладачем вищої медичної школи 
виникає задача підготувати теми практичних занять та лек
цій, використовуючи результати сучасних досягнень в аку
шерстві та гінекології. Змінюються й ресурси, які потрібно 
застосувати, щоб розібрати зі студентами великий об’єм 
матеріалу та обумовити його успішне засвоєння [1].

Основна частина. Для англомовних студентів джере
ла інформації з акушерства та гінекології необхідно розді

лити на дві групи: ті, що широко використовуються в кра
їні, де навчаються студенти, а саме в Україні, та ті, які за
гальноприйняті у світовому медичному суспільстві.

Перший напрямок джерел, який треба засвоїти, дозво
лить опанувати дисципліну з позицій «Клінічних протоко
лів з акушерської та гінекологічної допомоги», які затвер
джені Наказами МОЗ України і сприяють успішному скла
данню Ліцензійних іспитів «Крок2» та «Крок3».

Другий напрямок дозволить фахівцям, які закінчили 
навчання у вищих медичних закладах України, адаптувати 
свою діяльність відповідно до вимог тих країн світу, де 
вони планують працювати лікарями. 
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Висновок. Таким чином, для успіху в навчанні аку
шерству та гінекології англомовних студентів, викладачам 
необхідно враховувати не тільки сучасні наукові здобутки 
вчених України, а й світові досягнення у цьому напрямку.
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ НАВЧАННЯ МІКРОСКОПІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ НА ЕТАПІ  
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Старченко І. І., Филенко Б. М., Ройко Н. В., Проскурня С. А., Прилуцький О. К.
Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава

Вступ. В сучасних умовах практикуючий лікарклі
ніцист для постановки або підтвердження діагнозу по
требує додаткового залучення комплексу спеціальних 
методів діагностичних досліджень. Важливу роль у цьо
му відіграють лікаріпатологоанатоми, які спеціалізу
ються на дослідженні біопсійного та післяопераційного 
матеріалів [1, 3]. Тому, підготовка висококваліфікованого 
клінічного патолога є важливою задачею сучасної після
дипломної освіти.

Відмінними особливостями підготовки спеціаліста з 
патологічної анатомії на сучасному етапі розвитку меди
цини є регіоналізація освіти, пропозиції платного навчан
ня, невизначеність у відношенні літератури з патологічної 
анатомії та необхідність корекції навчальної програми для 
лікарівінтернів. 

Розширення кола обов’язків патологоанатома з діа
гностики біопсій, проведення роботи з клініцистами з удо
сконалення діагностики, необхідність аналізу історій хво
роб померлих, аналізу ятрогеній, робота в умовах рефор
мування медицини потребує перегляду існуючих принци
пів підготовки лікарівпатологоанатомів [2].

Основна частина. Досвід попередніх років показує, 
що клінічні ординатори і лікаріінтерни після закінчення 
первинної спеціалізації з патологічної анатомії досить до
бре розпізнають непухлинну патологію тканин та гірше 
володіють навичками мікроскопічної діагностики пухлин, 
хоча мають стійкі теоретичні уявлення про неоплазію. Су
часність диктує необхідність підготовки лікарівпатолого
анатомів, які легко володіють не лише гістологічною діа
гностикою патологічних процесів, але і можуть інтерпти
тувати гістохімічні та імуногістохімічні дослідження.

З метою подолання цього дисбалансу в підготовці 
спеціалістівпатологоанатомів в процесі практичних за
нять з ними викладачами кафедри патологічної анатомії з 
секційним курсом ВДНЗУ «УМСА» використовується ряд 
методичних прийомів для удосконалення засвоєння прак
тичних навиків останніми.

Поперше, розбір мікропрепаратів проводиться за до
помогою мікроскопа, оснащеного відеокамерою, що за
безпечує візуалізацію зображення на екран комп’ютера. 
Це дозволяє групі майбутніх лікарів з 23 осіб одночасно 
брати участь в обговоренні різних мікроскопічних ознак 
патологічних процесів, які вони не виявили самостійно 
або не правильно трактували, а також викладач має мож
ливість продемонструвати зміни не зрозумілі під час їх до
слідження. Такий спосіб проведення практичних занять 

дає змогу найбільш повно використовувати навчальний 
час, навчання на власних помилках.

Другим важливим моментом навчання є використання 
набору мікроскопічних препаратів без первинних даних, 
тобто повною відсутністю інформації. Майбутньому ліка
рю дається час на самостійне дослідження та описання 
цих мікропрепаратів, після чого проводиться їх колектив
не обговорення і розбір зроблених висновків. За допомо
гою такого методу удосконалюються навички розпізна
вання типових патологічних процесів та розвитку клініч
ного мислення, шляхом побудови ланцюга розвитку пато
логічних процесів при конкретному захворюванні. До 
того ж така робота інтерна допомагає ознайомитися з різ
номанітною патологією (інфекційними, серцевосудинни
ми, ендокринними захворюваннями, токсичними уражен
нями, наприклад, алкогольним ураженням внутрішніх ор
ганів та ін. 

Потретє, вирізання досліджуваного біопсійного та 
післяопераційного матеріалу проводиться безпосередньо 
лікаремінтерном з подальшим колективним обговорен
ням результатів дослідження, дає змогу ознайомитися з 
макроскопічними змінами досліджуваного матеріалу.

Нажаль, дослідження поточного операційного та опе
раційного матеріалу не завжди дає можливість ознайоми
тися з усім спектром патології. Для вирішення цього ви
користовується колекція мікропрепаратів кафедри орієн
товану не лише на найпоширеніші патологічні процеси, 
але і рідкісні захворювання та пухлини. З метою навчання 
підбирається комплекс мікропрепаратів, який містить не 
лихе патологічні зміни, а й не змінені тканини, що дозво
ляє можливість закріпити знання нормальної будови тка
нин.

Висновки. Таким чином, запропоновані методики 
проведення практичних занять наближають лікарівінтер
нів до реальних умов діагностичної роботи, роблять на
вчання цікавим, навчають майбутніх патологоанатомів до 
відповідальності за прийняті діагностичні рішення і до
зволяють ознайомити їх з великим спектром мікроскопіч
ної патології, що зустрічається в патологоанатомічній 
практиці. 

Література
1. Благодаров В.М. Патологія: клінікоанатомічний 

аналіз : навч.посіб. для студентів вищих медичних закла
дів / В.М. Благодаров, В.В. Вербицький, О.С. Гавриш [та 
ін.]. – К. : АВЕРС, 2001. – 136 с.



280

2. Дядик О.О. Викладання питань етики та деонтоло
гії лікарямінтернам на кафедрах патологічної анатомії / 
О.О.Дядик, В.П.Сільченко, І.В.Іркін та ін. // Морфологія. – 
2016. – Т.10, № 3. – С. 358360. 

3. Старченко І. І. Деякі аспекти викладання і контро
лю якості навчання студентів при вивченні секційного 

курсу на медичних факультетах / І. І. Старченко, С. А. Про
скурня, Б. М. Филенко [та ін.] // Актуальні питання контр
олю якості освіти у вищих медичних навчальних закла
дах : матеріали науковопрактичної конференції з міжна
родною участю. – Полтава, 2018. – С. 224–225.

УДОСКОНАЛЕННЯ ЯКОСТІ ВИКЛАДАННЯ НА КАФЕДРІ ГІСТОЛОГІЇ

Степаненко О. Ю., Карамишев В. Д., Деєва Т. В., Панасенко В. О., Клочко Н. І.
Харківський національний медичний університет, кафедра гістології, цитології та ембріології

Проблема якості викладання завжди була й залишаєть
ся центральною проблемою вищої школи. Останнім часом 
після ухвалення закону України "Про вищу освіту", у якому 
спеціально виділені пункти 23 «Якість вищої освіти – від
повідність результатів навчання вимогам, встановленим за
конодавством, відповідним стандартом вищої освіти та/або 
договором про надання освітніх послуг» і 24 «Якість освіт
ньої діяльності – рівень організації освітнього процесу в за
кладі вищої освіти, що відповідає стандартам вищої освіти, 
забезпечує здобуття особами якісної вищої освіти та сприяє 
створенню нових знань», тобто розділені й виразно визна
чені рівні цієї проблеми, виникла необхідність упроваджен
ня нових підходів і способів для її реалізації та вдоскона
лення. Одним словом, з'явився інтегральний критерій, за 
яким можна досить об'єктивно судити про рівень і значу
щість навчального закладу. Очевидно, що управління цією 
проблемою повинно будуватися на основі ієрархічної 
структури учбового закладу. Основою ієрархічної структу
ри ВЗО є кафедра, тому саме від кафедри в першу чергу 
залежить остаточний результат. Теорія і досвід класичної 
педагогіки вищої школи показали, що якість викладання 
визначається відповідністю змісту викладання до специфі
ки майбутньої професійної діяльності.

На основі вимог нового закону необхідно ввести від
повідні зміни в навчальний процес. Зміст викладання ви
значається програмою навчання, планами лекцій і прак
тичних занять. Відповідно до цих документів необхідно 
виділити й відібрати навчальні кластери, які домінувати
муть під час навчального процесу. Однією з головних по
милок в організації роботи з удосконалення якості викла
дання є та, що кожна кафедра вирішує це питання індиві
дуально. Проблема якості викладання повинна розгляда
тися на основі інтеграції кафедр в єдину систему, прийня
ту відповідно до професійної спрямованості Вузу для 
кожної конкретної спеціальності. Рання спеціалізація ви
кладання – найбільш ефективний шлях вирішення цієї 
проблеми. Не слід плутати два підходи у вивченні цього 
питання – профорієнтований і спеціалізований. Спеціалі
зація викладання повинна мати між кафедральний харак
тер. Кожна кафедра має розробити навчальні кластери, які 
будуть інтегровані в єдину систему якості освіти. Пробле
ма якості вищої освіти успішно вирішується, якщо якість 
викладання переходить в якість освіти. Однією з успіш
них інноваційних технологій, що значно покращує якість 
викладання, є інтерактивне навчання. На нашій кафедрі 
навчальні кімнати оснащені сучасними аудіовізуальними 
засобами, великим інтерактивним екраном, розроблені 
спеціальні робочі зошити, текстові й графічні шаблони 
презентацій для лекцій і практичних занять. Такий підхід 
інтерактивної взаємодії значно підвищує рівень засвоєння 

знань студентами. Іншою формою сучасних інноваційних 
освітніх технологій стало проведення різного рівня гісто
логічних олімпіад, які поєднують у собі переваги іннова
ційнотренінгового викладання й удосконалення діагнос
тичних навичок, украй необхідних практичному лікареві. 
Викладання гістології більшою мірою, ніж інших дисци
плін, має суттєві особливості. У кожному навчальному 
елементі є два аспекти: вербальний аспект і візуальний 
образ вербального аспекту. Їх потрібно розпізнати, уста
новити відповідність й об’єднати в єдиний образ. Із цих 
позицій гістологічний препарат не можна сприймати як 
просту картинку. Гістологічний препарат — це візуально
логічний образ структур, які пройшли мільйони років ево
люції. Студент повинен не просто знати назву структури, 
а бути підготовленим до сприйняття цього образу й 
об’єктивно виражати властивості образу у своїй відповіді.

Значна інтенсивність й обсяг навчального наванта
ження, а також сучасні технічні засоби викладання змушу
ють викладачів постійно вдосконалювати організацію на
вчального процесу. У зв’язку із цим виникає проблема, яка 
потребує змін в організації навчального процесу на кафе
дрі. Розклад занять бажано складати на основі лекційних 
фреймів – способу подання знань, що є схемою дій у ре
альній ситуації (Minsky, Marvin, 1974). Головна перевага 
фрейму полягає в тому, що лекційний фрейм здатний ре
ально забезпечити горизонтальну й вертикальну інтегра
цію викладання.

Потрібно також оцінити роль предмета у формуванні 
основних якостей медичних фахівців. Кафедра гістології є 
унікальною, адже протягом багатьох років тут застосову
ється методика симуляційного навчання.

Передусім слід підкреслити, що гістологічний препа
рат – основний об'єкт навчального процесу, є найоб'єк
тивнішою моделлю, що демонструє структурно – функці
ональні відношення на усіх рівнях організації організму 
як найбільш складної біологічної системи. Далі треба від
мітити, що в процесі вивчення структури препарату сту
денти роблять їх замальовки в альбомах. У цьому випадку, 
окрім аналітичних і мнемонічних переваг, малюнок є 
об'єктивним показником здатності студента правильно 
відбивати й документувати отримувану інформацію. Най
більш важливо, що студент постійно вдосконалює свої на
вички в процесі навчання. Ще одним перспективним на
прямком є віртуалізація навчання. Вона передбачає вико
ристання комп'ютерних, 3D і хмарних інтернеттехноло
гій. Іншим варіантом такого підходу може бути ситуація 
вирішення колективних завдань з можливістю індивіду
ального управління роботою студентів через дистанційне 
навчання. Досвід викладання й аналіз отриманих резуль
татів показує, що найбільша перспектива в реалізації по
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ставлених цілей пов'язана з використанням моделювання 
(симуляції) на основі візуалізації. Аналіз інформації в усіх 
широко вживаних у клініці методах візуалізації передба
чає, що лікар має досить розвинене аналітичне мислення й 
здатний об'єктивно сприймати й відображати в докумен
тах отриману інформацію. Цьому не можна навчитися на 
лекціях і курсах удосконалення. Це тривалий процес по
всякденного тренінгу й відповідної виховної роботи. 
Можна стверджувати, що на кафедрі гістології разом з на
вчанням відбувається інтенсивний розвиток основних на
вичок, украй необхідних для майбутньої практичної робо
ти. Нині організатори навчального процесу у вищій школі 
наголошують на створенні центрів симуляцій, у роботі 
яких домінують клінічні кафедри. Студенти мають бути 
готовими до заняття в таких центрах, тому необхідно виді
лити додаткові навчальні години для теоретичних кафедр, 
які займатимуться цим питанням. Інакше витрати на ство
рення зазначених центрів і результати їх діяльності не ви
правдаються.

Таким чином, кафедра гістології, цитології і ембріоло
гії за рахунок оптимізації навчального процесу, упрова
дження інноваційних технологій навчання й контролю 
знань студентів робить істотний внесок в інтегровану сис
тему управління якістю освіти. 

Висновки: 1. Адекватні зміни в організації навчаль
ного процесу здатні суттєво підвищити рівень засвоєння 
знань, якість освітньої діяльності та якість вищої освіти.

2. Викладання на кафедрі гістології має суттєві осо
бливості, обумовлені структурою навчальних елементів та 
характером освітньої діяльності.

3. Мотивація студентів у навчальному процесі пови
нна бути спрямована на постійне вдосконалення якості 
освітньої діяльності та вищої освіти.

Література
1. Про Вищу освіту: Закон України від 01.07.2014 
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ЗНАЧЕННЯ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИ ВИКЛАДАННІ 
МЕДСЕСТРИНСЬКИХ ДИСЦИПЛІН

Стефанюк Є. С., Піц Л. О., Скорейко О. І.
Чернівецький медичний коледж БДМУ 

Розвиток та реформування національної системи охо
рони здоров’я потребує підготовки висококваліфікованих 
медичних працівників нового покоління, подальшого 
впровадження інноваційних технологій навчання та новіт
ніх форм організації навчального процесу з урахуванням 
традицій вітчизняної вищої медичної школи та інтеграції 
національної освіти до європейського освітнього просто
ру. Тому медична освіта повинна відповідати сучасному 
рівню розвитку медичної науки і вимогам суспільства, 
ґрунтуватися на введенні якісно нової методології органі
зації навчання.

Процес підготовки студентів з медсестринських дис
циплін вимагає від викладачів досягнення цілей: форму
вання фахових (предметних) та загальних (особистісних) 
компетентностей, орієнтація на індивідуалізоване навчан
ня, підготовка до практики за допомогою симуляційних 
технологій навчання, застосування мультимедійних інно
вацій, об’єктивне структуроване оцінювання клінічних 
вмінь та навичок i постійний моніторинг результатів на
вчання студентів. 

Якісне засвоєння і застосування знань та умінь сту
дентів забезпечує їх професійну підготовку відповідно 
нормативних вимог ринку праці та формування гармоній
но розвиненої особистості.

Метою педагогічної діяльності викладачів медсе
стринських дисциплін є не тільки засвоєння студентами 
теоретичних знань та практичних навичок, а й самореалі
зація в медикосоціальному, духовноетичному та профе
сійному аспектах та формування у майбутніх фахівців від
повідальності, здатності до саморозвитку і самовдоскона
лення.

Викладачі медсестринських дисциплін при проведенні 
лекційних занять не обмежуються трактуванням навчаль
ного програмного матеріалу, а акцентують увагу на новітніх 
досягненнях сучасної медичної науки, урізноманітнюють 

форми і засоби доведення його до студентів. Для цього за
стосовуються інтерактивні методи навчання: проблемні 
лекції, лекціїобговорення, лекціїдискусії з використанням 
елементів мозкового штурму, лекціїконференції, мульти
медійні презентації, ілюстративний матеріал.

Навчальна практика під керівництвом викладача – 
основний вид навчальної діяльності, де студенти здобува
ють фахові знання, вміння та навички. Для цього виклада
чі в роботі використовують розроблені методичні вказівки 
до навчальної практики, інструкції, презентації, структур
но – логічні схеми, стандарти практичної діяльності, муль
тимедійні презентації та відеоматеріали. 

Вдало організована самостійна робота студентів під 
час навчальної практики під керівництвом викладача – за
порука становлення освіченої та творчої особистості, здат
ної приймати нестандартні рішення. Для її організації необ
хідні умови: готовність студента до самостійної праці, мо
тивація для отримання знань, наявність та доступність не
обхідного навчальнометодичного матеріалу та система ре
гулярного контролю якості виконання самостійної роботи. 
Під час навчальної практики пропонуємо вирішення клініч
них та ситуаційних проблемних задач, виконання індивіду
альних практичних завдань, застосовуємо елементи ділової 
гри та практичний тренінг в навчальних та тренажерних 
кабінетах, відділеннях стаціонару.

Таким чином, однією із умов побудови і переходу на 
сучасну компетентнісну медичну освіту є реалізація 
взаємозв’язку між якістю навчальнометодичного забезпе
чення медсестринських дисциплін та результатами на
вчання студентів. 
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СТУДЕНТІВ ВИЩИХ МЕДИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ДО НАБУТТЯ ПРОФЕСІЙНИХ ЗНАНЬ

Столяренко А. М.
Запорізький державний медичний університет МОЗ України

Вступ. Досягнення високого освітнього рівня студен
тів є головною метою навчання вищих навчальних закла
дів (внз). Втім, не дивлячись якість викладання навчаль
ного матеріалу, певні особливості особистості та психіч
ного стану студентів можуть виступати у якості таких, що 
знижують рівень набуття професійних знать та навичок. 
Однією з таких особливостей є інтернетзалежність. Сту
денти внз відносяться до групи ризику розвитку інтернет
залежності внаслідок розширення використання новітніх 
інформаційних технологій та мережі Інтернет як у побуті, 
так і в навчанні [1 – 3].

Основна частина. Мета дослідження: проаналізувати 
вплив інтернетзалежності та адикцій, пов’язаних із мере
жею Інтернет на здатність студентів вищих медичних на
вчальних закладів до набуття професійних знань.

Матеріали та методи дослідження. Було обстежено 
122 студента IV курсу Запорізького державного медичного 
університету. Методи дослідження: анамнестичний, пси
ходіагностичний, психопатологічний, статистичний. У 
рамках психодіагностичного дослідження застосовували 
психологічне інтерв’ю та наступні психометричні методи
ки: Тест на інтернетзалежність (Тест на интернетзави
симость, ТИЗ, С.А. Кулаков) – задля виявлення інтернет
залежності; тест «10 слів» (А. Р. Лурія) у адаптації для 
виявлення особливостей вербальної та зорової коротко
тривалої та довготривалої пам’яті.

Результати дослідження. Серед всіх обстежених сту
дентів за допомогою тесту ТИЗ, 99 студентів (81,15%) не 
мали інтернетзалежності, у 18 студентів (14,75%) відзна
чалася пристрасть до мережі Інтернет, у 5 студентів 
(4,10%) діагностувалася інтернетзалежність.

При декларованій орієнтації на здобуття професійних 
знать та навичок, мотивація студентів із інтернетзалеж
ністю до навчання була низькою, дані студенти запізнюва
лися на заняття, не виконували домашнє завдання, були не 
уважні на практичних заняття. Студенти зізнавалися, що 
приділяють менше часу самостійній роботі з навчання 
вдома порівняно із часом, витраченим на мережу Інтернет. 
Неуважність під час учбового процесу та запізнення на за

няття студенти пояснювали скороченням добової трива
лості сну внаслідок пізнього відходу до сну через прове
дення часу у мережі Інтернет.

При аналізі короткотривалої та довготривалої пам’яті 
за тестом «10 слів» у студентів із інтернетзалежністю від
значалося зниження вербальної короткотривалої пам’яті 
(6,20±0,37 слів) та довготривалої пам’яті (5,60±0,24 слів), 
що достовірно відрізнялося від середніх показників інших 
студентів (9,05±0,11 та 8,91±0,11 слів відповідно) (tемп = 
5.3; 6.1, p<0.01); короткотривала зорова пам’ять в обох 
групах була без ознак патології. 

При аналізі успішності навчання за п’ятибальною 
системою оцінки, у студентів із інтернетзалежністю від
значалося достовірне зниженні успішності у навчанні на 
1,10 баліву порівнянні з іншими студентами (tемп = 5.5, 
p<0.01). Так, у групі студентів із інтернетзалежністю се
редній бал становив 3,0±0,00 бали, у решти обстежених 
студентів середній бал досягав 4,10±0,05 балів.

Висновки. Доведено негативний вплив інтернетза
лежності та адикцій, пов’язаних із мережею Інтернет на 
здатність студентів вищих медичних навчальних закладів 
до набуття професійних знань та необхідність профілак
тики, своєчасного виявлення та лікування даних розладів, 
в тому числі із залученням потенціалу Університетьских 
клінік. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ  
З КУРСУ «БІОФІЗИКА»

Строгонова Т. В., Іванченко О. З., Мельнікова О. З.
Запорізький державний медичний університет

Вступ. Від організації самостійної роботи студентів 
(далі СРС) залежать результати їх навчання та майбутньої 
практичної діяльності [1]. 

Основна частина. На кафедрі медичної фізики, біофі
зики та вищої математики ЗДМУ було розроблено 

комп’ютерний навчальний курс СРС для першокурсників, 
реалізований на платформі EDX. З метою допомогти сту
денту відрізняти головне від другорядного, до кожної теми 
було розроблено мета та перелік навичок. Спростити пред
ставлення теоретичних даних вдалося шляхом зв'язування 



283

ключових слів та глосарію термінів, а також широкого 
представлення ілюстративного матеріалу, включаючи ані
мацію. До кожної теми були розроблені практичні завдання 
з обов’язковими прикладами виконання. Рівень засвоєння 
матеріалу студентів перевіряється не тільки співбесідою, а 
й тестуванням. Для виховання навичок самостійної роботи 
з науковою літературою додана допоміжна література у 
виді електронних підручників та бібліотеки корисних поси
лань на сайти, якість яких перевірена викладачами кафедри. 

Висновок. Організація СРС у формі комп’ютерного 
курсу має певні переваги. Поперше, дозволяє зменшити 
витрати на методичне забезпечення курсу, спрощує його 

оновлення та тиражування. По друге, покращує плануван
ня навчальної діяльності. В той же час, методи навчання 
потребують подальших досліджень.
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НЕДОЛІКИ СИСТЕМИ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ І РОЗПОДІЛУ, ВИБОРУ ПРОФЕСІЇ

Стусь В. П., Моісеєнко М. М., Бараннік К. С., Поліон М. Ю., Галінська А. С.
ДЗ «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України»

Рівень підготовки українського лікаря оцінюють по
різному: хтось нищівно критикує, хтось аргументує висо
ку якість вітчизняних дипломів їх «масовим переселен
ням» у Європу. Суспільство хоче бачити систему, яка на
роджувала б геніїв, гарантуючи їм при цьому мінімальні 
умови для професійного росту і зарплату невдах. Чого не 
вистачає для виховання власних «докторівхаусів» — тео
рії чи практики, розумних циркулярів згори чи автоном
них рішень на місцях, американських тестів чи україн
ських грошей? Ми вважаємо, що відповідь очевидна[1].

Зараз шлях в медицину починається з успішної здачі 
ЗНО і вступу до медичної академії. Про що мріють і що 
отримали? «Перші три роки навчання не були для мене 
цікавими на стільки, наскільки я собі могла уявити. Ціка
вими були лише ті моменти, коли ми хоч трішки могли по
ринути у відносини лікарпацієнт»  зі слів студентки. 
Звичайно, теоретична база це наше все, без неї неможливо 
спілкуватися з пацієнтами, робити висновки та розуміти 
ситуацію. Але, коли ти амбіційний студент і тебе змушу
ють вчити лише теорію, а про практику взагалі кажуть за
бути до інтернатури, то в звичайного середньостатистич
ного студента виникне маса обурення. Отже, провчившись 
в медичному ВНЗ чотири роки можемо сказати, що прак
тики не вистачає (зі слів студентів).

Цікаво розбирати хворобу з наглядним прикладом. 
Коли викладач  досвідчений лікар, студенти отримують 
вдвічі більше досвіду та вражень. Теорія плюс практика 
дорівнює приголомшливий результат. 

Подруге, теорія з незацікавленним у студентах ви
кладачем  поразка.

З цих коротких тезисів можна прослідкувати, що ваго
му роль в житті студентів відіграє саме викладач! Але з 
нашого досвіду можемо сказати, що викладачі далеко не 
завжди задоволені присутністю студентів біля нього. 
Чому? Все дуже просто  викладач не зацікавлений. З цьо
го моменту можна вибудувати цілу ланку взаємопов’язаних 
речей. Незацікавлений викладач дорівнює непромотиво
ваному студенту, що в свою чергу відповідає низькій ква
ліфікації молодого спеціаліста. Чи все залежить від викла
дача – ні. Але саме він, як батько, веде тебе в новий світ, 
вчить думати, бачити, чути. Ми вважаємо, щоб досягти в 

результаті зацікавленості викладачем своїх студентів, 
можна запропонувати цю роль молодим лікарям, яким є 
куди рости, й у судинах яких тече ще «кров з молоком». 
Яким цікаво донести студентам істинну науку, яку вони 
бачать своїм новим, палаючим поглядом. Цими викладача
ми можуть бути клінічні ординатори, лікарі, які хочуть 
дістати звання кандидата медичних наук, доцента, профе
сора. Цим людям буде цікаво попрацювати не з менш 
енергійними студентами, яким теж буде цікава участь у 
написанні наукової роботи. 

Або ж ще варіант, таких собі «старожилів», які вже 
мають торбу досвіду, та просто люблять цей жвавий, гаря
чий погляд, який ще нещодавно горів і в їх очах. Коли для 
них в радість ділитися своїм досвідом. Розповідати про 
свої успіхи, досягнення, та поразки. Бути наставниками 
молодого покоління та передавати їм свій досвід.

Ще декілька слів про організацію занять. Стандартно 
на звичайних заняттях використовуються тести, тести
усна відповідь, тестиписьмова відповідь. На іспитах, які 
вважаються прохідними, таких як КРОК1, КРОК2, КРОК3 
використовуються виключно тести. Чи можна стверджу
вати, що людина з хорошою пам’ятю та декількома днями 
в запасі може стати лікарем? Сумнівно. А саме так воно і 
є. Тести максимум актуальні на заняттях, щоб зорієнтува
тися викладачу. Зрозуміти рівень підготовки студента. А 
використовувати тести як показник всезагальної обізна
ності то навряд. Можливо просто везіння. Потрібно підви
щити цінність усної відповіді над тестовою у відсотково
му співвідношенні. Тоді рівень знань молодих спеціалістів 
буде вищим[2].

При навчанні на бюджетній формі, стипендія соромно 
сказати. Студенти в професійнотехнічному училищі отри
мують більше. Відповідно і промотивованість. Зарплата 
молодого лікаря не дозволяє повноцінно забезпечити свої 
потреби. Не дарма синдром емоційного вигорання частіше 
за все діагностують в медиків. Тому що отримана зарплата 
навіть на половину не відповідає виконаній роботі. 

Що ще рятує медицину, якщо все так погано? Любов, 
тяга, віра, мрії. Студенти, які змалечку хотіли стати лікаря
ми чи просто не уявляють своє життя без медицини. Ось ці 
люди, які ще рятують становище, але якщо це так, то чому 
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зараз є дефіцит лікарів? Працьовиті лікарі, розуміючи, що 
їх професія  їх життя виїзджають за кордон, тимчасово чи 
назавжди або відкривають приватний кабінет/клініку. 
Тому в нашій країні присутня певна міграція лікарів. 

Ще є один нюанс, який грає певну роль у житті моло
дих спеціалістів  це розподіл. Закінчуючи Вищий на
вчальний заклад випускник отримує не те на що розрахо
вував. Наприклад: провчившись і діставши гарантійний 
лист на розподіл по певній спеціальності, студент отримує 
розподіл сімейним лікарем. Чи був збентеженим? Певно, 
що так. Звичайно, після цієї звістки опустяться руки у 
будького хоча б на певний проміжок часу. Але, взявши 
себе в руки, якщо не йти проти системи, оскільки це не 
принесе бажаного результату, і відпрацювати за вказаною 
спеціальністю. Та одружившись і маючи сім”ю молодий 
спеціаліст вирішив з села перевестися в місто. Не один рік 
він ходить по Центрах первинної медикосанітарної допо
моги, бажаючи влаштуватися в місті та закріпитися хоча б 
десь. Але не дивлячись на нехватку кадрів його не беруть. 
Чому? Цікаве питання. Взагалі вражає як можна не брати 
людину яка приходить і хоче влаштуватися, а її не беруть, 
хоч лікарів і не вистачає. Парадокс[3].

Якщо чесно, складається таке враження, що державі 
байдуже на те, через що змушені проходити молоді спеці
алісти. Починаючи з фінансування і закінчуючи нездоро
вою конкуренцією. 

Ми вважаємо, що потрібно впроваджувати здорову 
конкуренцію, а не ті корупційні схеми, якими зараз корис
туються всі навколо. Будь  де є місця для молодих спеціа
лістів, і всі говорять, що лікарів випускається багато, але 
чому тоді все ще «гуляють» місця у відділеннях? Потріб
но, щоб була відкрита всеукраїнська база молодих спеціа
лістів за певною професією та кількість ваканцій по ній, і 
згідно з рейтингом, головний лікар міг запросити на спів
бесіду кандидатів та обрати серед них. Таким чином і роз
поділ стане більш вільний.

Висновки. Підбиваючи підсумки всього вище зазна
ченого, можна з впевненістю сказати, що все що нас не 

вбиває, робить нас сильнішими, витривалішими та впев
ненішими у власних силах. Бажаємо, щоб всі амбіційні 
лікарі знайшли своє місце в медицині, а корупціонери 
були вчасно помічені та ліквідовані.

Реферат: Недоліки системи медичної освіти і розпо
ділу, вибору професії. Стусь В.П., Моісеєнко М.М., Баран
нік К.С., Поліон М.Ю., Галінська А.С.

У статті описана проблема сучасної системи освіти 
очима студента, інтерна, молодого спеціаліста. Розгорнута 
тема навчання, оцінювання. Частково описана тема фінан
сування освіти Міністерством Охорони Здоров’я України. 
Описані плюси та мінуси сучасної стимуляції студентів та 
лікарівінтернів. Розкрита тема розподілу після закінчен
ня навчання у медичні академії.

Abstrakt: Disadvantages of the system of medical 
education and distribution, the choice of profession. V. Stus, 
N. Moiseenko, K. Barannik, M. Polion, A. Halinska

The article describes the problem of the modern system of 
education in the eyes of the student, intern, young specialist. 
The topic of training and evaluation is expanded. The topic of 
financing education by the Ministry of Health of Ukraine is 
partially described. The advantages and disadvantages of 
modern stimulation of students and interns are described. The 
topic of distribution after the end of study at the medical 
academy is revealed.
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СТВОРЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ЗАСОБАМИ ДИСКУСІЙНИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ 

Суховий Г. П., Яковлева О. С.
Запорізький державний медичний університет

Одним із шляхів створення інноваційного освітнього 
середовища є впровадження дискусійних технологій. На 
наш погляд, при проведенні занять з провізорамиінтерна
ми можуть бути використані такі дискусійні технології. 
Так, з метою отримання інформації про початкові знання 
інтернів, помилкові позиції та шляхи обдумування теми за
стосовують метод «Мозковий штурм» («Кути»). Викорис
тання іншого методу – «Розгляд практичних ситуацій» − 
орієнтовано на активізації їх досвіду. У свою чергу, техно
логію «Круглий стіл» застосовують у тому випадку, коли 
викладача цікавить не повне вирішення проблеми, а саме 
обговорення, збір інформації, осмислення, пошук шляхів 
визначення проблеми, узгодження існуючих точок зору. 
Для того, щоб надати можливість кожному інтерну лаконіч
но відповісти на запитання, висловитися за певною темою 
або довести власну позицію можна використати метод «Мі

крофон». Іншу технологію, метод інверсії, використовують 
тоді, коли необхідно знайти пошук ідей у нових, несподі
ваних напрямах, здебільше протилежних традиційних по
глядам та переконанням. З метою організації спільного по
шуку узгодження рішення однієї для всіх проблеми або 
питання застосовують дискусіюдіалог. У тому випадку, 
коли інтерни володіють конкретним обсягом умінь та нави
чок, можна використати метод «Панельної дискусії». Для 
обговорення доказовості й обґрунтованості певних науко
вих положень чи теорій застосовується «Полемічна диску
сія». З метою розвитку не лише усних, але й письмових на
вичок, використовується метод «Німа дискусія». Отже, дис
кусійні методи роботи на заняттях з провізорамиінтернами 
сприяють формуванню комунікативних умінь та навичок, 
дають можливість інтернам аргументувати свої ідеї, що 
сприяє їх особистому та професійному розвитку.
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ КЛІНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН АНГЛОМОВНИМ СТУДЕНТАМ

Талашова І. В., Павлова В. В., Карпенко Ю. М.
Одеський національний медичний університет

Вступ. В останні роки спостерігається значне зрос
тання кількості іноземних студентів, які навчаються в 
Одеському Національному медичному університеті. У 
зв’язку із цим виникає необхідність модернізації викла
дання з метою покращення медичної освіти та зацікавлен
ня студентів щодо вивчення клінічних дисциплін.

Основна частина. Кафедра педіатрії №1 Одеського на
ціонального медичного університету розташована на базі 
Одеської обласної дитячої клінічної лікарні, де одночасно 
можуть лікуватися більш ніж півтисячі дітей, і є такі відді
лення: інтенсивної терапії новонароджених та недоноше
них дітей, патології новонароджених та недоношених ді
тей, гематологічне, педіатричне, кардіоревматологічне, не
фрологічне, пульмонологічне, обласний центр ранньої ме
дикосоціальної реабілітації дітей з ураженням нервової 
системи та дітейінвалідів, приймальнодіагностичне відді
лення з 10 інфекційнобоксованими ліжками, відділення 
реанімації та інтенсивної терапії. Після розбору теоретич
ного матеріалу в аудиторії група прямує у тематичне відді
лення. Особлива увага у викладанні дисципліни «Педіа
трія» надається контакту студентів з пацієнтами. Основні 
проблеми у спілкуванні з хворими, з якими стикається іно
земний студент, це, звичайно, мовний бар'єр. У цьому ви
падку у якості перекладача виступає викладач. Наші викла
дачі помічають, коли студенти розмовляють англійською 
мовою, це зацікавлює пацієнтів, особливо підлітків, і швид

ше знаходиться взаємодія між пацієнтом та студентом. Ве
ликого значення набуває досвід спілкування іноземних сту
дентів з батьками хворої дитини враховуючи загальновідомі 
принципи етики та деонтології медичних працівників. 
Обов’язковим пунктом роботи у відділенні є написання об
ґрунтування клінічного діагнозу, складання плану обсте
ження та лікування хворої дитини [1]. Частиною практично
го заняття є вирішення ситуаційних завдань згідно з на
вчальними темами. В процес навчання входить обов’язкове 
проходження тестування за базами КРОК2 на початку та 
наприкінці модулю. Тести розробленні відповідно до на
вчального плану, окремо на кожну тему занять. Практичні 
навички виконуються в умовах симуляційного класу, де сту
дентам надається можливість їх опанувати та удосконалити 
на муляжах та медичному обладнанні.

Висновок. Робота та взаємодія «викладач – студент – 
пацієнт», в даних умовах, виводить на якісно новий рівень 
знань та вмінь іноземних студентів, об'єднуючі методи на
вчання у єдине ціле. Як наслідок даної підготовки та удо
сконалення навчання, є підвищена мотивація до вивчення 
дисципліни та високий заключний рівень знань у інозем
них студентів.
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ДО «ПРОФІЛАКТИЧНИХ» СКЛАДОВИХ У ЗАГАЛЬНІЙ ПІДГОТОВЦІ ВИПУСКНИКІВ 
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Вступ. Суттєві зміни в діяльності лікарів первинної 
ланки і провідні напрями організаційних перетворень в 
медичному забезпеченні населення України визначають 
невідкладність сучасної підготовки випускників з питань 
профілактики.

Основна частина. «Профілактичні складові» частко
во похідні із змісту, який віддзеркалюється та вимірюєть
ся одним з провідних інтегральних показників популяцій
ного здоров’я, а саме показником вродженої життєстійкос
ті. Цей показник репрезентує, зокрема, ступінь підготовки 
майбутніх батьків до зачаття здорової дитини, ступінь фа
хової підготовки лікарів, що опікуються дитиною до і під 
час пологів (акушергінекологів), впродовж першого року 
життя (педіатрів), а також усіх лікарських та педагогічних 
кадрів, які залучаються до контролю здоров’я майбутніх 
батьків і народженої ними дитини до часу усунення ризи
ків їх здоров’ю і життю. 

Таке ж вагоме значення в профілактичній підготовці 
випускників має усвідомлення і докладне вивчення ними 
впливу на здоров’я і життя людей показника набутої жит
тєстійкості, за яким криються ВСІ соціоекологічні аспекти 
їх існування (на певній території, у певний час) та комп
лексна дія останніх на окремі групи.

Висновки. Структура «профілактичних» складових у 
загальній підготовці випускників повинна визначатися за 
структурованим змістом і числовими значеннями провідних 
інтегральних показників здоров’я населення, які мають уні
кальний характер і кожної території та часового проміжку. 
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ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ІНОЗЕМНИМИ СТУДЕНТАМИ 

ПРИ ОСВОЄННІ ДИСЦИПЛІНИ «РАДІОЛОГІЯ» В НАЦІОНАЛЬНОМУ МЕДИЧНОМУ 
УНІВЕРСИТЕТІ ІМЕНІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ

Ткаченко М. М., Миронова О. В., Романенко Г. О.
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

Tkachenko M. N., Mironova O. V., Romanenko G. O.
A.A. Bogomolets National Medical University

У статті висвітлено особливості навчання іноземних 
студентів в Національному медичному університеті імені 
О.О. Богомольця (НМУ ім. О.О. Богомольця), відображе
но досвід використання сучасних інформаційних техноло
гій в їх навчанні на кафедрі радіології та радіаційної меди
цини у контексті інтеграції України у європейський науко
вий простір.

Ключові слова: інформаційні технології, іноземні 
студенти, радіологія, навчання.

Key words: independent work; foreign students.
Вступ. Інтеграція України у європейський науковий 

простір на основі Європейської кредитної трансфернона
копичувальної системи (ЄКТС) навчального процесу на
самперед передбачує зближення вітчизняної системи осві
ти з європейською. Втілення науковотехнічних надбань 
України для навчання не тільки громадян України, а і сту
дентів чужоземних держав, дозволяє отримати вищу ме
дичну освіту на рівні вже сформованих європейських і 
світових стандартів. 

Мета роботи  висвітлити досвід застосування сучас
них інформаційних технологій для засвоєння студентами
іноземцями дисципліни «Радіологія» у контексті Євро
пейської кредитної трансфернонакопичувальної системи 
на кафедрі радіології та радіаційної медицини НМУ ім. 
О.О. Богомольця. 

Основна частина. Великою заслугою НМУ ім. О.О. 
Богомольця є безперервне поширення міжнародних 
зв’язків та заохочення іноземних громадян до навчання в 
одному з найпрестижніших вищих навчальних медичних 
закладів України. Враховуючи щорічне збільшення кіль
кості студентівіноземців, слід запроваджувати сучасні 
європейські технологічні методи в процес навчання май
бутніх лікарів. «Радіологію» як клінічну дисципліну іно
земні студенти починають опановувати з Vго семестру 
навчання. Вивчення предмета вимагає базових знань з фі
зики, хімії, логічного мислення, просторової уяви та моти
вації студентаіноземця до самостійного опрацювання те
оретичного матеріалу з радіології, що розвиває індивіду
альні здібності та сприяє кращому засвоєнню необхідних 
знань. Всі навчальні програми для студентівіноземців 
повністю приведені у відповідність до вимог нормативних 
документів МОН і МОЗ України щодо правил навчання 
іноземних громадян і не відрізняються від базових про
грам, за якими навчаються українські студенти. Розробле
ні методичні рекомендації для самостійної підготовки сту
дентівіноземців до всіх практичних занять англійською 
та російською мовами. До кожної теми створено навчальні 
пакети з 30 зображеньзавдань для роботи на практичному 
занятті та робочі зошити як в паперовому так і в електро
нному варіантах для самостійної підготовки. Вся навчаль
на інформація для підготовки студентівіноземців до прак
тичних занять з «Радіології» обов’язково розміщується на 
сайті кафедри.

На початку знайомства з дисципліною «Радіологія» 
перш за все слід інформувати студентаіноземця до зна
чущості знань з променевої діагностики та променевої те
рапії в повсякденній практиці лікаря будьякого розділу 
медицини, заохочувати його до вивчення базових знань, 
навчити самостійно опрацьовувати навчальномето дичну 
літературу та джерела інтернетресурсу. Основними зада
чами викладача є навчити майбутнього лікаря іноземної 
держави самостійно обирати найбільш доцільний проме
невий метод для діагностики захворювання в кожному 
окремому випадку, виявляти провідні ознаки патології на 
різних променевих зображеннях та засвоїти ази диферен
ційної діагностики. Все це неможливо без візуалізації на
тивного матеріалу та його розбору на практичних занят
тях. Тому, у кожного викладача кафедри «Радіології та ра
діаційної медицини» є свій архів оригінального демон
страційного матеріалу різних променевих методів з най
більш показових захворювань органів та систем. Викорис
товуючи його при вивченні окремої теми на практичних 
заняттях обов’язковим є опрацювання студентамиінозем
цями достатньої кількості променевих зображень з їх 
роз’ясненням та наступним опитуванням. 

Слід відмітити, що неможливо мати в індивідуально
му архіві всі променеві зображення всіх захворювань ор
ганів та систем. Тому на кафедрі підготовлені і широко 
використовуються на практичних заняттях мультимедійні 
презентації по всіх темах, які дають студентуіноземцю 
ще можливість вивчати променеві зображення на екрані 
монітора і проводити опис променевої картини у практи
кумі. Презентації включають в себе теоретичносхематич
ні, типові демонстраційні зображення, навчальні та контр
ольні завдання. Наочність у поєднанні з текстовим супро
водом створює сприятливі умови для засвоєння інформа
ції студентамиіноземцями та набуття ними практичних 
навичок, що дозволяє зробити значно успішним та плід
ним процес навчання.

Отримані результати навчання студентівіноземців 
показали, що попереднє використання викладачами пре
зентацій і робота на практичному занятті з наочним мате
ріалом сприяють більш ефективному засвоєнню теми і 
роблять процес цікавішим. А це збільшує обсяг матеріалу, 
що викладається за регламентований час. Студенти під
креслили необхідність постійної присутності викладача 
під час роботи з презентацією, напрямних вказівок і ко
ментарів, оперативних відповідей на питання.

Висновки. Розвиток англомовної форми навчання сту
дентівіноземних громадян згідно із поло женнями Болон
ської системи – це не тільки великий обсяг надходжень до 
бюджету університету, але й ґрунтовний базис для серйоз
ного вдосконалення і підвищення фахово го рівня виклада
чів, можливість широкої та глибокої інте грації наукових 
співпрацівників університету до європей ської наукової 
спільноти. Навчання іноземних студентів вимагає від ви
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кладачів гнучкого індивідуального підходу, врахування 
труднощів, які виникають у них під час спіл кування. Сти
мулювання сту дентівіноземців до самостійного пошуку та 
опрацювання науковометодичної літератури, джерел ін
тернетресурсу є необхідним для формування особистості 
сучасного ліка ря. З кожним роком збільшується кількість 
іноземних студентіввипускників, охочих продо вжувати на
вчання в Національному медично му університеті імені 
О.О. Богомольця або працювати в нашій країні. Це в цілому 
показує позитив ний досвід роботи як кафедри радіології та 
радіаційної медицини, так і інших кафедр. 
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ОСНОВНІ АСПЕКТИ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИМ СТУДЕНТАМ НА КАФЕДРІ ГІСТОЛОГІЇ ТА 
ЕМБРІОЛОГІЇ ТДМУ ІМЕНІ І.Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО

Тупол Л. Д., Довгалюк А. І., Довбуш А. В., Гетманюк І. Б., Литвинюк С. О.
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»

Вступ. Одним із найважливіших факторів розвитку 
суспільства є сучасна медична освіта. Для забезпечення її 
якості необхідним є впровадження інноваційних методів 
викладання, забезпечення доступу до найсучасніших нау
кових даних, збільшення мотивації студентів до навчання 
та сприяння всебічному розвитку їхньої особистості [1]. 
Такий підхід до орга нізації навчального процесу зумовлює 
підвищення конкурентно спро мож ності нашого університе
ту серед інших медичних вишів України та Європи.

Основна частина. Викладання дисциплін англій
ською мовою передбачає розвиток мобільності як студен
тів, так і викладачів. Розуміння проблеми, передбачення 
шляхів її розв’язання сприяє оптимізації методики англо
мовного викладання, підтримці його якості на належному 
рівні [2]. Ці положення спонукають викладачів на пошуки 
ефективних методів, спрямованих на підвищення якості 
мовної та термінологічної підготовки майбутніх фахівців 
під час практичних занять, лекцій і в позаурочний час. Ви
кладання іноземним студентам стимулює до удосконален
ня знань англійської мови, створення методичних матеріа
лів, які відповідають міжнародним стандартам. Перевага
ми англомовного викладання є те, що для багатьох інозем
них студентів англійська мова є доступною та комфорт
ною для спілкування; це одна з основних мов міжнарод
них наукових інформаційних ресурсів [3]. Завдяки вико
ристанню англійської мови в навчальному процесі для 
іноземців відкриваються можливості продовження освіти 
в інших країнах. Навчання студентів англійською мовою 
стимулює викладачів удосконалювати не лише володіння 
іноземною мовою, але й свою професійну майстерність 
[4]. Останні новинки закордонної літератури, можливість 
спілкування зі своїми іноземними колегами плідно впли
вають на якість навчального процесу.

В ТДМУ кiлькiсть iноземних студентiв iз рiзних країн 
свiту щорiчно зростає. Для студентівiноземцiв першi 
роки навчання є особливо складними, адже відбувається 
їхня адаптацiя до нового соціального середовища. Тому 
принцип толерантності до культурних, релігійних, мен

тальних особливостей індивідуума є базовим у спілкуван
ні між викладачами та студентами нашого університету. 

На кафедрі гістології та ембріології ТДМУ, де навча
ються майбутні лiкарi І та ІІ курсів, організація навчально
го процесу грунтується на доброзичливому індивідуаль
ному пiдході до кожного iноземного студента. З метою 
забезпечення високої якості навчального процесу заняття 
проводяться згідно методичних розробок для викладачiв 
та методичних рекомендацій для студентiв. 

Ефективність навчального процесу в ННІ морфології 
ТДМУ загалом, та на кафедрі гістології й ембріології зо
крема, передбачає поряд із традиційними методиками ви
кладання, використання новітніх технологій. Зокрема, під 
час лекцій викладач використовує мультимедійні презен
тації з численними фотографiями, таблицями, схемами, 
відеофільмами, що є особливо цiнним для кращого сприй
няття iноземними студентами поданого матерiалу. На 
практичних заняттях при демонстрації мікропрепаратів 
викладачі використовують відеосистеми, якими оснащені 
всі робочі місця. Для кращого розуміння ультраструктури 
широко використовуються електронні мікрофотографії, а 
також студенти мають змогу вивчати субмікроскопічні 
препарати під електронним мікроскопом. Під час прак
тичної частини заняття при демонстрації мікропрепаратів 
викладачі наголошують, які ситуаційні задачі можуть бути 
пов’язані з ними (в тому числі й взірця Крок1). Під час 
семінарського обговорення теми обов’язково розгляда
ються всі ситуаційні задачі із бази даних кафедри. Осо
бливий акцент робиться на тих питаннях, які були включе
ні в завдання ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок 1» 
впродовж останніх 23х років. Створена база питань 
«Крок1», яка включає завдання за останні 10 років для 
студентів медичного, стоматологічного та факультету іно
земних студентів. Питання внесені в систему MOODLE 
таким чином, що для допуску до сесії перед іспитом всі 
студенти проходять тестування (80 питань) в комп’ютер
ному режимі. Велика роль приділяється самостійній робо
ті студенів, які можуть готуватись до занять, використову
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ючи відеофільми, віртуальні навчальні програми, підруч
ники на СDдисках.

Висновки. Таким чином, викладання англійською мо
вою студентаміноземцям сприяє залученню більшої кіль
кості студентів до навчання в медичному університеті, по
кращенню інтеграційних зв’язків, виходу системи вищої 
медичної освіти в Україні на якісно новий рівень. Можли
вість англомовного навчання підвищує престиж універси
тету не лише в Україні, але й за кордоном.
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КОМПЕТЕНТНОСТІ ЯК АКТУАЛЬНА ВИМОГА НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В МЕДИЧНОМУ ВНЗ

Турган О. Д., Звягіна Г. О., Шадріна Т. В.
Запорізький державний медичний університет

Вступ. «Компетентнісна освіта» як досягнення певно
го освітнього результату з’явилася у 60ті роках минулого 
століття у США, Великобританії, Німеччині. 

Компетентнісний підхід у системі освіті є предметом 
наукового дослідження А. Вербицького, Н. Бібік, П. Гор
ностая, В. Донія, І. Зимньої, В. Ляшенка, Г. Несен, 
О. Овчарук, О. Пометун, О. Савченко, С. Сисоєвої, С. Тру
бачевої, Н. Фоменко та ін. [1].

У більшості зарубіжних досліджень останніх років 
поняття «компетенція» тлумачиться не як набір здібнос
тей, знань і вмінь, а як здібність чи готовність мобілізува
ти усі ресурси, необхідні для виконання завдання на висо
кому рівні, адекватні конкретній ситуації, тобто відповід
но до перебігу процесу.

При цьому система компетентностей в освіті має іє
рархічну структуру, рівні якої складають: ключові компе
тентності; загальногалузеві компетентності; предметні 
компетентності.

Основна частина. У сучасній педагогічній науці спо
стерігається тенденція до визначення комунікативної ком
петенції як такої, що характеризує професіоналізм особис
тості у розумінні й відтворенні мови на рівні не тільки 
фонологічних, лексикограматичних і країнознавчих знань 
та мовленнєвих умінь, а й відповідно до різноманітних ці
лей та особливостей ситуації спілкування. 

Реалізація комунікативної мети сприяє таке побуду
вання дій викладача і студентів, що спрямоване на рішен
ня таких основних завдань: зростаюче застосування від
працьованого й автоматизованого у процесі впізнавання; 
запам’ятовування і тренування навчального матеріалу в 
комунікативних діях з метою отримання інформації за фа
хом; активне залучення студентів до комунікативної діяль
ності, що реалізується українською мовою в усній і пи
семній формах.

Для побудування комунікативнокогнітивного навчан
ня української мови необхідно, щоб педагогічне керівни
цтво викладача було спрямоване на вироблення у студен
тів уміння самостійно й активно вирішувати комунікатив
ні завдання. 

На основі аналізу гносеологічних коренів професій
ної підготовки студентів медичного профілю ВНЗ з укра
їнської мови й актуальних вимог до навчання з’ясовано, 
що в основі вдосконалення процесу формування профе
сійної українськомовної компетентності майбутніх фахів
ців має бути система критеріїв відбору змісту і технології 
підготовки з української мови.

Мовленнєвою складовою навчання української мови 
як іноземної є формування комунікативної компетентнос
ті іноземного студента шляхом розвитку й удосконалення 
вмінь в основних видах мовленнєвої діяльності (аудіюван
ні, читанні, говорінні, письмі); мовною – формування 
знань про систему української мови; соціокультурною – 
розвиток інтересу до України, українського народу, його 
історичного минулого та сучасного життя, ознайомлення 
зі звичаями і традиціями, духовними скарбами і видатни
ми постатями, із загальнолюдськими моральними норма
ми; діяльнісною –усвідомлення студентами власної пізна
вальної діяльності.

Висновок. 1. Отже, перспективу науковометодичних 
пошуків у цьому напрямі бачимо в подальшому дослідженні 
основних складових навчання української мови як іноземної. 
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ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА В ДОДИПЛОМНОМУ НАВЧАННІ ЛІКАРІВ-СТОМАТОЛОГІВ

Удод О. А., Яковлева Н. М., Центіло В. Г., Вороніна Г. С., Драмарецька С. І.
Донецький національний медичний університет

Вступ. Процес реформування вищої медичної та сто
матологічної освіти, що перманентно триває в країні, як ві
домо, має бути спрямований, перш за все, на задовільнення 
потреб вітчизняної практичної охорони здоров’я та синхро
нізацію з міжнародними стандартами надання медичної та 
стоматологічної допомоги. З іншого боку, реформи, завдяки 
синтезу освіти, науки та інноваційної діяльності, будуть 
сприяти переорієнтації на особистісну парадигму та компе
тентнісний підхід, як пріоритетний, що певним чином по
винно знайти відображення у нових стандартах вищої сто
матологічної освіти [1]. Саме така освітня модернізація має 
стимулювати формування у майбутніх лікарівстоматологів 
професійних компетенцій, які здатні забезпечити їх високу 
конкурентоспроможність на сучасному вітчизняному та єв
ропейському ринку стоматологічних послуг [2].

Основна частина. Компетентнісний підхід передба
чає спрямованість здобувачів вищої стоматологічної осві
ти на набуття професійних вмінь, якими вони повинні во
лодіти після завершення навчання за певним освітньона
уковим рівнем. Добре відомо, що найважливішою складо
вою такої прикладної спеціальності, як стоматологія, є 
практичні навички, оволодіння якими забезпечує здій
снення, власне, лікарської діяльності. Саме тому у системі 
додипломної підготовки лікарівстоматологів практична 
підготовка відіграє провідну роль. Необхідні для здійснен
ня професійної діяльності уміння та практичні навички 
студентистоматологи набувають на пропедевтичному 
курсі на тренажерах, муляжах та фантомах і на клінічних 
циклах у ході курації пацієнтів під час практичних занять, 
а також протягом виробничої практики. Однак на практич
ному занятті студенти мають можливість лише засвоїти 
певні стоматологічні маніпуляції, а повною мірою закрі
пити їх можливо тільки під час повноцінної та довготри
валої виробничої практики у профільних лікувальних за
кладах під контролем керівника. У той же час, в умовах 

існування розгалуженої мережі закладів різних форм 
власності поряд з державними та комунальними лікуваль
ними закладами, в яких, власне, і розташовані профільні 
кафедри більшості закладів вищої медичної освіти, в 
останніх значно скоротилася кількість пацієнтів. Такий 
стан значно ускладнює забезпечення занять тематичними 
хворими, що відбивається на засвоєнні практичних нави
чок студентами. Тим більш, що перспективи реформуван
ня вітчизняної охорони здоров’я, зокрема, стоматологіч
ної допомоги, у найближчі часи передбачає певні зміни у 
взаємовідносинах стоматологічних лікувальних закладів 
та профільних кафедр. Певним вирішенням, можливо, 
слід вважати університетські клініки, але для цього необ
хідно знайти їм місце у реформованій охороні здоров’я. 
Поки що провідною у практичній підготовці залишається 
виробнича практика, яку слід розглядати, як самостійний 
вид навчальної діяльності, без переведення у ранг ауди
торних занять, та проводити її у лікувальних закладах різ
них форм власності, у тому числі, можливо, приватних.

Висновок. Практична підготовка студентівстомато
логів має забезпечити досягнення кінцевих цілей навчан
ня та їх майбутню професійну діяльність, а компетентніс
ний підхід створює умови для самобутньої моделі вітчиз
няної вищої стоматологічної освіти, яка, у той же час, буде 
відповідати вимогам європейського освітнього простору 
та ринку праці.
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ПЕРСПЕКТИВНІ ФОРМИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ  
ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В УКРАЇНІ

Унгурян Л. М., Бєляєва О. І., Базаренко І. С., Волощук Х. Ю.
Одеський національний медичний університет

В сучасних умовах для підготовки висококваліфікова
них фахівців широко використовуються технології зміша
ного виду навчання, які передбачають використання в 
освітньому процесі як традиційних, так і дистанційних 
методів навчання. 

Традиційними формами навчання є лекції, семінар
ські та практичні заняття  це одночасне заняття з цілим 
курсом або групою, в ході яких викладач представляє тео
ретичний матеріал, формує вміння і навички, ґрунтуючись 
на викладі нового матеріалу, його закріпленні студентами, 
оцінці результатів. 

У наш час Інтернеттехнологій багато аспектів нашо
го життя переноситься в мережу, прискорюючи тим самим 
темпи розвитку інформаційного суспільства і долаючи ге
ографічні бар’єри. Зараз вже не обов’язково знаходитись 

поруч з викладачем. Достатньо великий час існує заочна 
форма навчання студентів. Інтернет дає змогу розширити 
її, зробити заочне навчання справді повноцінним та всео
хоплюючим.

Дистанцiйне навчання (ДН) – це форма навчання з ви
користанням комп’ютерних і телекомунiкацiйних техно
логiй, якi забезпечують iнтерактивну взаємодiю викладачiв 
та студентiв на рiзних етапах навчання i самостiйну роботу 
з матерiалами iнформацiйної мережi.

При впровадженні ДН для фармацевтичних спеціаль
ностей важливою складовою інформаційної системи є 
практична підготовка. На першому етапі навчання може 
йти за змішаною системою, коли практичні завдання ви
конуються очно у навчальних аудиторіях ВНЗ. Наступний 
рівень – виконання практичних завдань дистанційно із ви
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користанням відповідних віртуальних практичних засобів 
навчання, таких як: електронний (віртуальний) тренажер, 
електронний, віртуальний та автоматизований практику
ми з віддаленим доступом. Система ДН буде конкурент
ноздатною в порівнянні з традиційною формою навчання, 
коли забезпечить необхідну якість знань. Нормативні до
кументи МОН України передбачають, що контроль про
водиться у вигляді тестування. Для цього в ній має функ
ціонувати розвинута структура контролю якості засвоєння 
знань, яка передбачає проміжні контролі після вивчення 
відповідних тем в режимі прямого зв’язку через Інтернет з 
програмою тестування, розміщеною на сервері ВНЗ. 
Контроль проводиться автоматизовано за місцем прожи
вання студентів у присутності викладача університету, 
який дистанційно слідкує за процедурою. Результати цих 
контролів (тестувань) записуються в електронний журнал 
і використовуються для рейтингової системи оцінки знань. 
Підсумковий контроль (залік чи екзамен) проводиться 
тільки очно викладачем університету, який має заздале
гідь підготовлену комп’ютерну тестувальну програму. Ре
зультати тестування у вигляді розгорнутого електронного 

протоколу відповідей записуються у комп’ютерну базу 
даних і відмічаються у персональній електронній заліко
вій книжці студента. Проте державну атестацію слід про
водити традиційним способом.

Таким чином дистанційна форма навчання має значну 
перспективність, особливо для тих категорій населення, 
які раніше за різними обставинами не мали можливості 
навчатися за традиційними формами навчання (ні на 
очній, ні на заочній формах навчання).
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РОЛЬ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ  
У ВИЩІЙ ШКОЛІ
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Одеський національний медичний університет

Студентське самоврядування є своєрідним критерієм 
для визначення того наскільки студентство є активним 
учасником суспільного життя. В рамках програми 
"Tempus" (схеми співробітництва країн ЄС у сфері вищої 
освіти) саме студентське самоврядування визначене од
ним із пріоритетів для України в сфері управління універ
ситетами. Студентське самоврядування – це право і мож
ливість студентів вирішувати питання навчання і побуту, 
захисту прав та інтересів студентів, а також брати участь в 
управлінні університетом. Усі студенти, які навчаються в 
університеті, мають рівні права та можуть обиратися та 
бути обраними в робочі, дорадчі, виборні та інші органи 
студентського самоврядування. У своїй діяльності органи 
студентського самоврядування керуються законодавством 
України, Статутом університету та Положенням про сту
дентське самоврядування.

У сучасній системі освіти органи студентського само
врядування на законодавчому рівні мають широкий спектр 
прав щодо участі в управлінні ВНЗ, а саме участь у вчених 
радах факультету й університету. Водночас, за погоджен
ням з органами студентського самоврядування прийма
ються рішення щодо відрахування, поновлення, переве
дення осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі 
(стаття 40 Закону України «Про вищу освіту»). З упрова
дженням змін до Закону України «Про вищу освіту» та 
внесенням доповнень і змін до положень про студентське 
самоврядування та статутів вищих навчальних закладів, 
адміністрація ВНЗ визнає необхідність залучення органів 
студентського самоврядування до управління навчально
виховним процесом.

Участь у діяльності органів студентського самовряду
вання дозволяє також набути управлінських й організатор
ських умінь. Це сприяє налагодженню конструктивної 

співпраці між студентами й адміністрацією вищого на
вчального закладу. Відстоюючи інтереси студентства, зо
крема щодо організації навчального процесу, представни
ки студентського самоврядування формують значно суттє
віші вимоги до ВНЗ та їхніх працівників, удосконалюють 
процес викладання. Таким чином, студентське самовряду
вання сприяє прямій зацікавленості студентів у високій 
якості освітніх послуг, зростанні рейтингу та авторитету 
ВНЗ. Деякі держави приділяють цим питанням настільки 
серйозну увагу, що навіть визначають їх у якості націо
нальних пріоритетів. Наприклад, в Малайзії підвищення 
рівня академічної успішності учнів та студентів визнане 
однією з семи ключових сфер, які є важливими для грома
дян, та включене в Державну програму трансформації – 
урядового комплексного плану перетворень, спрямовано
го на набуття Малайзією статусу держави з розвиненою 
економікою до 2020 року. Це є цілком виправданим ще й 
тому, що рівень розвитку освіти з 1993 року визнається 
ООН одним із найважливіших показників при визначенні 
індексу людського розвитку держав. 

З огляду на вищевказане, можна стверджувати, що від 
того, наскільки буде усвідомлена необхідність в ефектив
ній системі студентського самоврядування в Україні, зна
чною мірою залежить успішність подальшої інтеграції на
шої держави до європейського та світового освітньонау
кового простору. 
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ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИКЛАДАННЯ СУСПІЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН У СИСТЕМІ  
ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ 

Утюж І. Г., Спиця Н. В., Мегрелішвілі М. О. 
Запорізький державний медичний університет 

Коли ми охоплюємо поглядом всі можливості та ви
клики майбутнього – бачимо прекрасний новий світ, най
динамічніший та хвилюючий період в історії людства. 
Протягом короткого терміну відбудеться стільки змін, 
скільки не відчувало ще жодне покоління людей в історії. 
Їх масштаб поки що важко оцінити, частково завдячуючи 
пристроям, які ми тримаємо в руках. 

Прогресивний розвиток будьякої соціальної системі 
забезпечується тим, що вона не просто вчасно надає адек
ватні відповіді на виклики, але і здійснює «кроки на ви
передження». В системі вищої медичної освіти сьогодні 
відбуваються зміни, що дають можливість реалізовувати 
нові ідеї. Зокрема, в Запорізькому державному медичному 
університеті створено технічний та креативнопедагогіч
ний простір для інновацій[1]. 

Викладання дисциплін за допомогою мультимедійної 
презентації поступово стає нормою. В цій системі техноло
гій використовуються текстові матеріали, малюнки, слайд
шоу, аудіосупровід, відео фрагменти, анімація та графіка. 
Використання повного спектру мультимедійних технологій 
на лекціях з «Філософії», «Історії України та української 
культури» дозволяє оптимізувати процес: студенту надаєть
ся можливість обирати за своїм вподобанням певний вектор 
пізнавального процесу і з пасивного слухача, який втомлю
ється вже на перших п’ятнадцяти хвилинах прослуховуван
ня лекції, перетворюватись на її активного учасника. Сту
дент може перемикати свою увагу з аудіо на відео наповне
ння, обирати чи краще йому слухати дикторський супровід, 
чи частково самостійно осмислювати контент, спостерігаю
чи за графіками та таблицями. 

Окремої уваги варте онлайн навчання, що запрова
джене у ЗДМУ останніми роками, коли велика кількість 
найрізноманітніших дисциплін викладена у вигляді он
лайн курсів на платформі edX. Онлайн курси – реалізація 
нових освітніх проектів глобального освітнього простору, 
без яких важко уявити собі сучасний вищий навчальний 
заклад. Онлайн проекти дають можливість отримувати 
освіту з великою економією часу студента, дають змогу 
максимально диференціювати підхід до студентів, адже 
кожен з них приходить до ВНЗ зі своїм особистим інтелек
туальним досвідом, рівнем знань, смаками та інтересами, 
що визначають ступінь розуміння нового та інтерпретацію 
нової інформації. Індивідуалізація освіти завдяки особис
тому підходу до кожного, диференційованому темпу осві
ти, можливості обирати певний зручний контент та саму 
форму викладання матеріалу – є великими «плюсами» он
лайн курсів. 

Проте, зазначимо, що гуманітарні дисципліни, по
вністю виведені в онлайн спілкування, все ж таки втрача
ють частково як свою гуманістичну складову, так і якість 
методологічної складової. Наприклад, сучасна концептуа

лізація тексту настільки методологічно складна, що іноді 
зрозуміти його студенту самостійно доволі важко і тут 
життєво необхідною стає інтерпретація професіоналави
кладача. Спілкування лише з монітором свого ПК не дає 
відчуття наповненості, не може повністю задовольнити 
потребу людського спілкування, що є гострою проблемою 
сьогодення. Часом важко, майже неможливо, передати ре
альний сенс емпатії, співчуття до ближнього і значення 
турботи, не маючи особистого контакту, не дивлячись лю
дині в очі.

Велика кількість різних соціальнопсихологічних екс
периментів вже в ХХ сторіччі (наприклад, експеримент 
Стенлі Мілгрема у 1965, 1974 роках) продемонструвала 
людству, що емоційна віддаленість від об’єкта, відсут
ність безпосереднього контакту з людиною може зробити 
іншого безвідповідально жорстоким та бездушним. 

Саме тому, на кафедрі суспільних дисциплін ЗДМУ 
започатковано традицію забезпечувати студентам не тіль
ки інформаційний контент з елективних дисциплін, але й 
безпосереднє спілкування. Останнє відбувається в 2х 
формах: індивідуальні консультації та колоквіуми. Кон
сультації з викладачем на кафедрі, у визначений час, здій
снюється, якщо у студента виникає потреба обговорити 
найбільш складні для розуміння питання. Колоквіум, що 
передбачає колективне спілкування, забезпечує максимум 
необхідного для студента методологічного супроводу ін
формації, викладеної в електронній формі на освітній 
платформі edX та сайті ЗДМУ. Студентам це дає можли
вість не лише з'ясувати складні питання та продемонстру
вати власну ерудицію. Колоквіум – це не семінар, де ви
кладач зобов'язаний опитати студентів і оцінити рівень їх 
знань по певних питаннях, що передбачені робочою про
грамою. Оскільки на колоквіум виносяться найбільш ціка
ві для студентів питання – це певною мірою знімає напру
ження, що може виникнути внаслідок непідготовленого 
завдання, побоювання отримати «незадовільно» тощо. За
вдяки спілкуванню з викладачем та іншими студентами у 
індивіда відбувається формування компетентностей необ
хідних в медичних професіях: вміння аргументувати осо
бисту точку зору, слухати інших, толерантності та ін. За
вдання викладача при цьому – організувати конструктив
ну дискусію, якщо виникне необхідність, надати пояснен
ня та підвести підсумки. Саме така дружня атмосфера 
спілкування є найулюбленішими моментами для всіх сто
рін пізнавального процесу. 

Можна сказати, що нові технології надали нам нові 
можливості гуманізації викладання суспільних дисци
плін: студент отримує максимум корисної і важливої ін
формації онлайн, а весь час спілкування з викладачем 
присвячує найактуальнішим питанням, що захопили його 
увагу. Маємо парадоксальну ситуацію: технології депер
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соналізують з одного боку, але надають змогу оптимізува
ти навчання і більше часу присвятити персональному 
спілкуванню – з іншого. А персоналізація – це заклик до 
людяності. 

Отже, в даному випадку, найбільш ефективним є за
безпечення діалектичності розвитку, коли запровадження 
нових технологій викладання суспільних дисциплін су

проводжується збереженням традиційних форм навчання 
на новій основі. 

Література
1. Биков, В.Ю. (2008) Моделі організаційних систем 

відкритої освіти Монографія. Видавництво ТОВ ВПФ 
«МЕГА»,"Атіка", ISBN 9789663264189, м.Київ, Україна.

УДК 378.147:612.821057.87054.6(540)
ВПЛИВ НАЦІОНАЛЬНОГО МЕНТАЛІТЕТУ СТУДЕНТА-ІНОЗЕМЦЯ НА ВИБІР СТРАТЕГІЇ 
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INFLUENCE OF THE NATIONAL MENTALITY OF A FOREIGN STUDENT ON THE CHOICE  
OF LEARNING STRATEGY (PECULIARITIES OF WORKING WITH HINDUS STUDENTS)

Filat T. V., Kovtunenko O. V., Serbinenko L. M., Sydora M. Yu., Zaporozhets O. S. 
SE «Dnipropetrovsk Medical Academy of HM of Ukraine»

The article considers the actual but insufficiently studied 
for today the problem of influence of the peculiarities of the 
national mentality on the choice of the strategy of training stu
dents from different countries of the world. Considering the 
increasing number of Indian students studying at the “Dnipro
petrovsk Medical Academy of Health Ministry of Ukraine”, 
teachers are faced with the task of studying the sociocultural 
and psychological peculiarities, the educational system, the 
main priorities and objectives of this contingent of students 
firstly, with a view of developing effective methods of assis
tance in the process of adaptation to new living conditions in 
Ukraine. Secondly, the study of the specifics of the national 
mentality will contribute to the formation of a system of meth
odological techniques and tools that will make the learning 
process more effective and fruitful. Given the urgency of the 
problem, the prospect of further research on this subject is the 
indepth study of the national nature of the Hindus, analysis of 
the results of academic work, taking into account the methods 
used, determining the most appropriate and relevant for this 
contingent of students.

У статті розглядається актуальна, але на сьогодні недо
статньо вивчена проблема впливу особливостей національ
ного менталітету на вибір стратегії навчання студентів з 
різних країн світу. З огляду на збільшення кількості студен
тів з Індії, які навчаються в ДЗ «Дніпропетровська медична 
академія МОЗ України», перед викладачами стоїть завдан
ня дослідити соціальнокультурні, психологічні особливос
ті, систему освіти, основні пріоритети та цілі цього контин
генту студентів з метою, поперше, розробки дієвих методів 
допомоги в процесі адаптації до нових умов життя в Украї
ні. Подруге, вивчення специфіки національного менталіте
ту сприятиме формуванню системи методичних прийомів і 
засобів, які зроблять навчальний процес більш ефективним 
та результативним. З огляду на актуальність проблеми пер
спективою подальших досліджень з цього питання є погли
блене вивчення національного характеру індусів, аналіз 
результатів навчальної роботи з урахуванням застосовува
них методів, визначення найбільш прийнятних і доцільних 
серед цього контингенту студентів. 

Навчання студентів з інших країн світу, особливо тих, 
чиї народи докорінно відрізняються своїм менталітетом, 

потребує від педагога кропіткої роботи над стратегією ме
тодики викладання, яка повинна, враховуючи особливості 
різних національних груп, найбільш ефективно поєднува
ти різні методичні прийоми. Першочерговим завданням 
при роботі зі студентамиіноземцями є вивчення соціаль
нокультурних особливостей, менталітету, національного 
характеру, системи освіти країни, що дозволить визначити 
спільні риси та відмінності студентів різних національ
ностей, а це, у свою чергу, допоможе розробити макси
мально ефективну методичну концепцію для досягнення 
найкращого результату у вивченні дисциплін.

Досвід роботи з іноземними студентами в ДЗ «Дні
пропетровська медична академія МОЗ України», зокрема 
кафедри мовної підготовки, тривалий, що дозволяє по
стійно вдосконалювати та оптимізувати навчальний про
цес з таким контингентом. Разом з тим, якщо студенти з 
країн арабського світу, Африки, Китаю, Середньої Азії по
чинали навчатись в академії понад 20 років назад, що дало 
можливість дослідити й на практиці застосовувати осо
бливості їх національного характеру, то робота зі студен
тамиіндусами розпочалася в 2013–2014 навчальному 
році, коли приїхало 19 осіб. Протягом наступних чотирьох 
років кількість студентів з Індії збільшувалась та в 2017–
2018 навчальному році досягла 530 осіб. Професія лікаря 
традиційно вважається в Індії однією з найпрестижніших, 
тому індійських студентів у першу чергу цікавлять медич
ні спеціальності й кількість таких студентів у медичних 
ВНЗ безупинно зростає.

Оскільки викладачі кафедри мовної підготовки Дні
пропетровської медичної академії ніколи раніше не пра
цювали зі студентамиіндусами, викладання мови цій гру
пі студентів викликало необхідність звернутися до спеці
альної наукової та методичної літератури. Прикрим, але 
передбачуваним відкриттям було те, що науково обґрунто
ваних досліджень щодо викладання української (росій
ської) мови індусам немає не тільки у вітчизняній, а й у 
зарубіжній методиці викладання. Винятком є статті, при
свячені окремим аспектам навчання мови студентівінду
сів. Зокрема, стаття запорізької дослідниці М.В. Буєвської 
(«К поиску оптимального соотношения приёмов перевод
ного и сознательнопрактического методов обучения рус
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скому языку как иностранному студентов, получающих 
высшее медицинское образование на английском языке») 
[1, 56 ], російських вчених М.Ш. Ковальової [2, 150152 ] 
та К. Сулабха [3]. Хоча культурологічні та етнографічні 
статті про Індію в повному обсязі представлені в мережі 
Інтернету та в декількох монографіях [4; 5; 6], відсутні 
ґрунтовні розробки щодо методики викладання, пристосу
вання індійських реалій до навчального процесу в Україні.

Дослідники справедливо вважають, що характерними 
рисами індійського суспільства є його поліетнічність, ре
лігійність та кастовість [7, 7]. Переважна більшість насе
лення Індії сповідує індуїзм з його системою релігійних 
ритуалів, низкою обмежень у харчуванні тощо. Більшість 
студентівіндусів є вегетаріанцями, інші вживають лише 
курятину. Корова в індуїзмі вважається священною твари
ною, тому яловичина суворо заборонена. Індуси іноді 
щиро дивуються, чому українськими вулицями чи про
спектами не ходять корови, слони тощо. Викладач до та
ких «здивувань» повинен ставитися серйозно та з повагою. 
Вдалим розв’язанням цієї ситуації є перенесення центру 
тяжіння на історичну міфологічну притчу, яку, до речі, не 
знають індуси, про білу корову з грецької міфології. Зрозу
міло, що такі екскурси в минуле неможливо здійснювати 
на початковому етапі вивчення мови, а розповідати міф 
англійською мовою немає сенсу. Треба дочекатися, щоб 
індуси оволоділи певними граматичними навичками та 
мали необхідний словниковий запас.

Біла корова – це коханка Зевса – дівчина Іо. Коли Зевс 
з’явився на побачення з Іо, про це дізналася ревнива охо
ронниця домашнього вогнища Гера. Вона полетіла до міс
та побачення, і коли Зевс побачив її наближення, то пере
творив дівчину на білу корову. Потім Гера перетворилася 
на ґедзя та стала виганяти білу корову з Греції. Білою Зевс 
її зробив для того, щоб можна було відрізнити від інших. 
Але покинувши Грецію, Іо потрапляє в Індію. Цим пояс
нюється культ корів в Індії, особливо білих. Такі корови 
вважаються священними. 

У плані вивчення української (російської) мови як іно
земної ця легенда допомагає ознайомити студентівінду
сів з деякими лексемами, які співзвучні їх рідній культурі: 
«корова», «молитва», «священний», «храм», «кохання», 
«вічні цінності» тощо, а також звернути увагу не лише на 
відмінності, але й на спільні риси в історії та міфології 
різних народів, що має зближувати та примирювати.

С.Ф. Якупов справедливо наголошує на тому, що для 
переважної кількості індусів притаманно «поважне став
лення до освіти» [8, с.24], а М.В. Абрамова підкреслює, 
що студенти з Індії «доситьтаки товариські, доброзичли
ві, допитливі; вони легко йдуть на контакт, готові до ак
тивного використання мови, яку вивчають, у процесі ко
мунікації… музикальні та артистичні. Вони із задоволен
ням беруть участь в університетських святах та концертах, 
дуже відповідально ставляться до підготовки виступів, 
намагаються через музику та танець познайомити студен
тів з культурою рідної країни» [9, с.10]. Цілком погоджую
чись із наданою дослідницею характеристикою студентів
індусів, хочемо підкреслити, що саме ці риси характеру 
можуть бути використані в процесі навчання мови. На
вчання мови за допомогою пісні – надзвичайно ефектив
ний метод для студентів з Індії. Достатньо в групі мати 
одного лідерасоліста – й успіх гарантований. Суть метода 
полягає в тому, що перед кожним студентом повинен ле
жати аркуш з надрукованою піснею. Бажано окремим 

стовпчиком надрукувати нові слова та їх тлумачення, сло
восполучення, речення з новими словами з пісні. Після 
триразового повторення нових слів, словосполучень та 
речень з ними починаємо разом читати пісню, а потім спі
вати. Цікаво, що співають всі: і з чистими та дзвінкими 
голосами, і з пересічними, і навіть безголосі. Створюється 
таке враження, що пісня для індусів – колективна молитва 
(теза, яка вимагає подальшого поглибленого вивчення), 
мантри, які завдяки своєму ритму, часто повторюваним 
словам вводять людину в транс, що є своєрідним станом 
гіпнозу, а як відомо, в такому стані, підсвідомо, як і при 25 
кадрі, людина легко навчається. Було б зрозумілим, коли б 
співали вони рідною мовою, а не іноземною. В англійсько
го модерніста Джеймса Джойса у збірнику «Дублянці» є 
оповідання «Мертві». Під час співання старовинної ір
ландської пісні в героїв відбувається осяяння. Джойс вва
жає, що в художній літературі треба фіксувати момент 
просвітлення, осяяння, що в церковній лексиці називають 
«епітафією». Здається, що, зображуючи ірландців, Джойс 
мав на увазі індусів, бо дуже багато точок зіткнення. Най
більш цікавими для індусів є пісні авторавиконавця Свя
тослава Вакарчука «Я не здамся без бою…», «Така, як ти», 
«Я на небі», Олега Вінника «Як жити без тебе», «Перед
чуття», Дмитра Колдуна «Ничего», Алли Пугачової "Я 
пою", українського репера Ярмака "Вставай" та ін. 

Шабана Кхан, мати студента четвертого курсу Зуля 
Кхана, прослухавши пісню «Така, як ти» у виконанні сина, 
сказала: «Яка красива та мелодійна пісня».

Можна погоджуватися з методикою навчання індусів 
в індійській школі чи спростовувати її, але незаперечним є 
факт, що ми зіткнулися зовсім з іншим менталітетом учня 
та вчителя і відмінними від вітчизняних принципами на
вчання. 

Викладач повинен пам’ятати, що він не має права дави
ти на студентаіноземця, нав’язувати йому свої думки та 
пропагувати свою культуру, наголошуючи на її унікальнос
ті та неповторності. Студенти з Індії з повагою ставляться 
до інших країн та народів, але вони надзвичайно патріотич
ні та залежні від соціуму, традицій сім’ї, касти. Тому про
гресивним є втілення в процес навчання концепції взаємо
дії, взаємозбагачення культур, зокрема української та індій
ської, а не наголошення переваги однієї з культур. Н.Ю. Фі
лімонова та О.С. Романюк справедливо вважають, що «го
ловним… є не пропаганда національного, не протиставлен
ня, а зіставлення різних культур та ствердження думки про 
те, що культура зближує народи» [10 ]. Цю думку яскраво 
підтверджують студентиіндуси академії, які в молитві, що 
розпочинає одне з великих індійських свят – Дівалі (Свято 
Вогню), обов’язково просять миру й благополуччя не тіль
ки в своїй країні, але й в Україні, яка завдяки зусиллям пе
дагогів стає для них другим домом. 

Психологи постійно підкреслюють, що «адаптація – 
складний та важкий процес, який переживають іноземні 
студенти, особливо на самому початку перебування в на
шій країні. Полегшити цей процес для них, зробити його 
більш коротким – завдання педагогічного колективу, 
пов’язане з їх навчанням. Для того, щоб допомогти сту
дентам, педагоги повинні забезпечити такий зміст, форми 
та методи навчальновиховної роботи, за допомогою яких 
можна було б попереджати, пом’якшувати та усувати не
гативні наслідки дезадаптації, прискорювати процес соці
альнопсихологічної та педагогічної адаптації студентів. 
Крім того, чудовим способом допомоги студентам у про
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цесі їх соціальнопсихологічної адаптації може слугувати 
вивчення викладачами особистісних якостей студентів, 
оцінка тенденцій їх реагування на ситуації, які мають міс
це в період адаптації. Знання особистісних якостей дозво
лить викладачам правильно їх використовувати протягом 
індивідуальної роботи зі студентами» [9, с.20].

Педагогиметодисти слушно зауважують, що на по
чатковому етапі навчання викладач «обов’язково повинен 
включати в уроки діалоги, ролеві, імітаційномоделюючі 
ігри, які враховують міжкультурні розбіжності, а також за
няття з мовного етикету. Всі ці види діяльності вчать сту
дентівіноземців міжкультурному спілкуванню, допомага
ють подолати бар’єри спілкування. Педагог, який володіє 
технологією педагогічного спілкування, повинен налаго
дити контакт з групою студентів та з кожним студентом 
окремо» [10].

Заучування діалогів та текстів із загальновживаною та 
професійною лексикою – один з ефективних способів ви
вчення мови. Багаторічний досвід засвідчує, що неефек
тивним є примушення іноземних студентів вчити окремі 
слова, хоч і об’єднані в тематичні групи. Більш вдалим та 
плідним уявляється вивчення словосполучень, речень, мі
кротекстів, добирання до вивчених слів синонімів, антоні
мів тощо. Саме в такий спосіб формується та розвивається 
зв’язне мовлення та уміння добирати потрібні слова в за
пропонованому контексті.

Одним із вдалих результатів застосування накопичено
го досвіду роботи зі студентамиіндусами є укладений ка
федрою мовної підготовки підручник «Російська мова», 
який за свою структурою та лексикограматичним наповне
нням слугує реалізації одночасно декількох цілей: навчаль
ної, пізнавальної, виховної, адаптаційної, комунікативної. 
Кожна з рубрик розділів підручника розроблена з певною 
метою: рубрика «Словникові сім’ї» – вдалий шлях до розу
міння та вивчення мови, поповнення її словникового запа
су; граматичні вправи дозволяють багаторазово повторюва
ти та активно запам’ятовувати часто вживані розмовнопо
бутові конструкції, що допомагає швидше пристосовува
тись до реалій життя в Україні; тексти, представлені в під
ручнику, поперше, збагачують лексичний запас та розви
вають навички конструювання зв’язних висловлювань, по
друге, знайомлять студентів з професійною медичною лек
сикою, крім того, ряд текстів присвячений кафедрам та ві
домим вченим академії, що дозволяє більш широко знайо
мити студентів з навчальним закладом, містом, де вони на
вчаються, розвивати патріотичне ставлення до своєї alma 
mater. Деякі тексти покликані зміцнювати взаємоповагу та 
взаєморозуміння між народами завдяки паралелям, які лег
ко простежуються навіть із назв: «Ракеш Шарма – перший 
космонавт Індії» [12, с.143] – «Україна – космічна держава» 
[12, с. 382]; «Делі – столиця сучасної Індії» [12, с.235] – 
«Київ – столиця України» [12, с.364]; «Українська родина» 
[12, с.54] – «Індійська родина» [12, с.65]. 

Сукупність педагогічних, методичних, виховних при
йомів та методів, яка покликана зробити процес навчання 
більш творчим, продуктивним та результативним, не може 
не враховувати й використовувати особливостей кожної 
національності, що потребує постійного спостереження, 

аналізу, вивчення теоретичних матеріалів, переосмислен
ня набутого досвіду та трансформації його в процесі прак
тичного застосування.
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МОВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК СИСТЕМА СВІТОБАЧЕННЯ ТА САМОВИРАЖЕННЯ 
ОСОБИСТОСТІ

Фоміна Л. В., Калініченко О. В., Скорбач Т. В., Гепенко Л. О.
Харківський національний медичний університет

Вступ. Мова як система мовленнєвих засобів має 
властивість культурного та соціального призначення в 
професійній діяльності медичних працівників. Основним 
завданням навчання мови у вищих медичних закладах на 
сучасному етапі є не просто навчити студентів користува
тися нею як засобом спілкування в усіх видах мовленнєвої 
компетентності різноманітних ситуацій, а й використову
вати мову в усіх видах мовленнєвої діяльності в ситуаціях 
професійної діяльності, оскільки ефективність навчання 
безпосередньо залежить від ступеня наближення до про
цесу передачі знань, формування умінь та навичок щодо їх 
застосування в реальних умовах діяльності.

Основна частина. Сучасний розвиток суспільства, 
соціальноекономічні реформи визначають рівень освіче
ності громадян, їх готовність до життя в умовах глобалізо
ваного світу, ставлять нові вимоги до освіти, зокрема, ме
дичної, яка відіграє вирішальну роль у формуванні запи
таної суспільством особистості лікаря – патріотичної, ви
сокоморальної, освіченої, компетентної, діяльної, комуні
кабельної, багатогранної, з інноваційним типом мислення, 
спроможної гідно відповідати вимогам суспільства. Це 
зумовлює необхідність суттєвих змін у галузі медичної 
освіти взагалі та мовної освіти лікаря зокрема, наближеної 
до європейських стандартів, якісного оновлення на основі 
сучасних підходів, змін у меті, змісті, методах, організа
ційних формах і засобах навчання. Мета навчання україн
ської професійної мови в Харківському національному 
медичному університеті полягає в тому, щоб сформувати в 
студентівмедиків особливості комунікативної компетент
ності. Це буде досягнуто тоді, коли студенти оволодіють 
такими чинниками: 1) необхідними компетенціями; 2) 
уміннями застосовувати їх на практиці; 3) здатністю ви
користовувати стратегії, що потрібні для реалізації компе
тенції [1].

Така система вивчення української професійної мови 
ґрунтується на принципах, розроблених класиками дидак
тики й доповнені сучасними вченими Ю. Пассовим, І. Жу
євим, І. Комковим, В. Сластьоніним. Це єдність навчання, 
виховання й розвитку; позитивне ставлення до навчання; 
пізнавальна й мисленнєвомовленнєва активність; постій
на новизна; продуктивність навчання; зв’язок теорії з 
практикою; опора на суб’єктивний досвід студента, його 
пізнавальні та інтелектуальні здібності; діалогічна взаємо
дія; узаємопов’язане опанування видів мовленнєвої діяль
ності; комунікативна спрямованість. Ці принципи разом з 
іншими базовими положеннями визначають тактику та 
стратегію опрацювання конкретного мовного, мовленнє
вого й екстралінгвістичного матеріалу, параметри всіх 
сторін навчальновиховного процесу, змісту, методів, ор
ганізаційних форм і засобів навчання.

Комунікативна компетентність визначається як набу
та в процесі навчання інтегрована здатність особистості, 
що охоплює знання, уміння й навички, досвід, цінності, 
емоції, становлення, які можуть цілісно реалізуватися на 
практиці.

Комунікативна компетентність – багатокомпонентна 
структура, що включає мовний, мовленнєвий, соціокуль

турний та діяльнісний компоненти. Виокремлені види 
взаємопов’язані, узаємозалежні й перебувають у тісному 
контакті.

Орієнтація на остаточний результат навчання, що ви
являється в певних типах і рівнях компетентностей, зу
мовлює багатокомпонентну змістовність мовної освіти. 
Наукове підґрунтя компетентнісної освіти з урахуванням 
ролі та місця в ній ключових і предметних компетентнос
тей було засновано В. Краєвським, А. Хуторським. Нині 
працюють над цим питанням такі науковці, як І. Зимня, 
О. Савченко, О. Пометун [3].

Мовна компетентність розглядається як сукупність 
базових знань про систему мови, закономірності її функці
онування та здатність оперувати цими знаннями в мовлен
нєвій діяльності. 

Що ж до професійної мовленнєвої компетенції медиків 
– це лінгвістичний потенціал медичних працівників корис
туватися українською мовою з метою не тільки спілкувати
ся з фахівцями, але й суб’єктами професійної діяльності.

Важливим аспектом мовної комунікативної компетен
ції сучасного медичного фахівця є знання наукового стилю 
, уміння користуватися його засобами в професійному спіл
куванні, зокрема анотування, реферування, рецензування 
наукових текстів, уміння оформляти результати наукової ді
яльності, переклад та редагування наукових медичних тек
стів. На такі чинники слід звертати увагу при вивченні теми 
«Науковий стиль у фаховому мовленні ». Формування мов
них компетенцій залежить від нових поглядів на освіту. 
Тому одним із завдань дисципліни «Українська мова (за 
професійним спрямуванням)» є формування електронної 
мовної компетенції, а саме: уміння в режимі онлайн корис
туватися електронними довідниками, словниками визна
чень медичних термінів, пошуковими системами для уточ
нення лексичного змісту паронімів та омонімів. 

Важливо подати студентам загальні відомості про до
кументи, функції, види медичної документації та вимоги 
до їх оформлення. Майбутнім фахівцям мова потрібна не 
як сукупність правил, а як система світобачення та само
вираження особистості [4].

Концепція розвитку державної мовної політики Укра
їни щодо вивчення української мови як державної [1] пе
редбачає, що основним її завданням є підготовка кваліфі
кованих фахівців у сфері медицини, які працюють для на
дання допомоги громадянам, вимагає якісної професійної 
мовної підготовки.

Мова є засобом мислення та вираженням думок, а та
кож має індивідуально – суспільну форму, саме завдяки 
якій суб’єкти (лікар і пацієнт) у процесі комунікації розу
міють одне одного. Мовленнєва компетентність означає 
здатність застосовувати базові мовні й мовленнєві знання 
для ефективного здійснення мовлення в усіх його видах.

Під час вивчення української мови за професійним 
спрямування, зокрема теми «Термінологія у професійному 
спілкуванні. Особливості української медичної терміноло
гії» необхідно звертати увагу на українську медичну термі
нологію, а при поданні теми «Особливості українського 
мовленнєвого етикету» розглянути комунікативні ознаки 
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культури мовлення медичних працівників, а також на мож
ливе введення спецкурсів за вибором студентів «Мовленнє
вий етикет лікаря», «Культура мовлення лікаря».

 Змістова наповнюваність мовленнєвої діяльності 
пов’язана з формуванням у студентівіноземців соціокуль
турної компетентності, що передбачає знання й засвоєння 
студентамимедиками системи національних цінностей і 
світоглядних уявлень як частини загальнолюдських, істо
рії матеріальної та духовної культур у контексті світової, а 
також способів застосування цих знань у комунікативній 
та інших видах діяльності. 

Діяльнісна компетентність виявляється, безумовно, у 
засвоєнні студентами базових мисленнєвих прийомів і ме
тодів, у здатності раціонально планувати й ефективно 
здійснювати комунікацію, досягати мети спілкування; ви
користовувати різні технології здобуття інформації та ко
ристування нею, аналізувати, систематизувати, критично 
оцінювати її, уводити нові знання в наявні когнітивні 
структури.

Висновки. Виділені чинники комунікативної компе
тентності створюватимуть можливість комплексно вирі

шувати освітні, пізнавальні, розвиваючі, світоглядні, цін
нісні й виховні завдання курсу «Українська мова (за про
фесійним спрямуванням)», забезпечать досягнення його 
мети – формування в студентівмедиків комунікативної 
компетентності.
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ДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО АСПЕКТУ  
У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ МЕДИЧНОЇ СПРАВИ 

В ОСВІТНІХ ЗАКЛАДАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 

Фоміна Л. В., Чорноус Н. А., Калініченко О. В.
Харківський національний медичний університет

Вступ. Підготовка професіональних кадрів для охоро
ни здоров’я – одне з пріоритетних завдань у сучасній Укра
їні. Удосконалення медичної освіти, підвищення якості ме
дичної допомоги є важливою потребою сьогодення, коли 
країна стала на шлях реформування усіх ланок суспільного 
життя. Відповідно для реалізації цих позитивних тен денцій 
у вищій освіті України необхідне вивчення міжнародного 
досвіду підготовки фахівців медичного спрямування, яке 
потребує критичного аналізу здо бутків освітніх систем за
рубіжних країн та адапта ції цих здобутків до національних 
потреб. У цьому контексті значний інтерес для вітчизняної 
вищої медичної освіти є досвід психологопедагогічної під
готовки медичних працівників у різних країн світу й осо
бливо країн Європейського Союзу, де освіта медиків ма є 
значні здобутки та багаті традиції. 

Основна частина. У ході дослідження було виявлено, 
що в сучасних умовах значною мірою змінюється підхід 
до професійної підготовки майбутнього лікаря. Так за
гальнотеоретичний фундамент професії, який закладаєть
ся при освітньому процесі, супроводжується психолого
педагогічною підготовкою в єдності з розвитком розумо
вих сил і творчих здібностей студента, що сприяє подаль
шій самоосвіті та професійному самовдосконаленню піс
ля закінчення вузу. Тому такий підхід у навчанні та розви
тку студента і є актуальним сучасним викликом у системі 
вищої медичної освіти. 

У зв’язку із цим доцільно виділити мету дослідження: 
психологопедагогічний аспект у професійній підготовці 
майбутніх спеціалістів медичної справи в навчальних за
кладах Європейського союзу. 

У контексті вищевикладеного необхідно перш за все 
визначитися, що ж саме розуміється під професійною під
готовкою фахівців медичної справи в освітній системі за

хідного світу. Так, у зарубіжній підготовці фахівців скла
лася самостійна традиція трактування професійної підго
товки. Це пов’язано, передусім, з різницею у вітчизняних 
та іноземних реаліях. Зокрема, ґрунтовний аналіз інозем
ної наукової літератури свідчить про те, що в зарубіжній 
освітній системі поширений термін «професійна освіта та 
підготовка» («vocational education and training», VET), тоб
то професійна підготовка розглядається без відриву від 
цілісного освітнього процесу. Таким чином, оскільки про
фесійна діяльність лікаря тісно пов’язана з людиною, у 
західноєвропейській освітній традиції виникла необхід
ність у поєднанні соціальногуманістичної та культуроло
гічної компетентності в психологопедагогічній підготов
ці фахівцівмедиків. 

Звертаючись до актуального досвіду впровадження 
гуманістичних ідеалів у освітній процес вищих медичних 
закладів, можна констатувати, що на користь гуманітарної 
підготовки в контексті психологопедагогічної підготовки 
майбутніх лікарів свідчать результати аналізу навчальних 
планів відповідних спеціальностей закордонних універси
тетів. Так, наприклад, навчальним планом для студентів 
медичного факультету Варшавського університету перед
бачено вивчення ними на другому курсі медичної етики з 
елементами філософії («Medical Ethics with Elements of 
Philosophy»). Для опрацювання навчального матеріалу із 
цієї дисципліни передбачено 2 кредити ECTS, або 40 на
вчальних годин культурології, психології, соціології, ме
дичної географії), дисципліни мистецького циклу (літера
тура, театрознавство, кінознавство й малярство) та їхні 
взаємозв’язки з медичною освітою й практикою [5].

Чільне місце у вивченні та поширенні в міжнародно
му масштабі гуманізації медичної освіти посідає британ
ська організація «Асоціація з отримання медичної освіти» 
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(ASME – Association for the Study of Medical Education) [4, 
с. 15]. Зокрема, аналіз діяльності медичних шкіл при уні
верситетах у Великій Британії свідчить, про те, що, окрім 
впровадження окремих нових гуманітарних дисциплін 
психологопедагогічного циклу, упроваджується гуманіс
тичний підхід у медичній освіті: 

– націленість усієї професійної підготовки лікаря на 
підвищення турботи про пацієнта, тобто на те, що лікуван
ня має стати «пацієнтоорієнтованим»;

– розвиток умінь і навичок майбутніх лікарів брати на 
себе відповідальність за медичну професію з питань мо
ральності, академічнонаукової та медичної етики;

– формування в майбутніх фахівців медичного профі
лю розуміння своїх зв’язків із соціумом та турботою про 
здоров’я його членів.

Звертаючись до «пацієнтоорієнтованої» підготовки фа
хівців медичної справи у Великій Британії, слід зауважити, 
що освіта там набувала нової риси – соціальноособистіс
ної спрямованості. Так, на думку В. Бейтса (V. Bates), у за
кладах вищої освіти почали навчати майбутніх лікарів 
умінню спілкуватися, зокрема спілкування почали розгля
дати не лише як діагностичний засіб, а і як гуманістичну 
складову [3]. Відповідно в навчальні плани медичних шкіл 
почали включати психологопедагогічні дисципліни, що 
були націлені на ознайомлення студентів із постійно мінли
вим станом системи охорони здоров’я й догляду на праг
нення до підвищення власного рівня професіоналізму та на 
турботу про здоров’я членів суспільства [2].

Якщо звернутися до українського досвіду у підготовці 
фахівців медичної справи, то слід відмітити модель розви
тку психологопедагогічних аспектів процесу підготовки 
студентів вищої медичної школи. Так, наприклад, 
Л. Лук’янова виділяє такі медикопедагогічні принципи 
вищевказаної моделі: принцип гуманізму й гуманізації, 
доцільності й демократизації, природозгідності й профе
сійної згідності, а особливо – культурозгідності. Учена за
значає, що на кожному етапі формування професійноосо
бистісної культури студентів у системі медичних установ 
необхідно глибоке особистісне твердження й створення 
здоров’єзберігаючої атмосфери лікарем; впровадження 
еталонної моделі, що включає компонентний склад, струк
туру й зміст лікарськопедагогічної творчості [1, с. 146].

Порушена проблема є актуальною для майбутніх фа
хівців медичної галузі. У Харківському національному ме
дичному університеті на усіх напрямках медичної підготов
ки читається курс «Педагогіка та психологія за професій

ним спрямуванням. Зміст навчальної дисципліни передба
чає формування у студентів системних знань і чітких уяв
лень про закономірності розвитку, навчання й виховання 
особистості, характеру і структури сучасної освіти, комуні
кативних компетентностей; умінь та навичок самоосвіти і 
самовиховання, знань сучасних технологій, форм та мето
дів навчання, що реалізується у навчальному процесі.

 Висновки. Отже, аналіз розвитку медичної освіти у 
світі, проведений як українськими, так і зарубіжними до
слідниками, свідчить про значне зростання питомої ваги 
психологопедагогічних предметів у цій галузі. Спостері
гається конвергенція стандартів медичної освіти, тобто 
відбувається своєрідна гуманізація медичної освіти, що 
сприяє просуванню якісних показників підготовки фахів
ців, а, отже, і охорони здоров’я. Таким чином акцентуєть
ся увага студентів на більш глибокому вивченні психоло
гопедагогічних дисциплін і, як результат, це призводить 
до виникнення нових підходів у підготовці фахівців ме
дичної справи та еволюції медичної освіти в «людиноорі
єнтовану» та «пацієнтоорієнтовану». 
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ФОРМУВАННЯ УМІНЬ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ 
ДИСЦИПЛІНИ «ПРОПЕДЕВТИКА ПЕДІАТРІЇ»

Фролова Т. В., Атаманова О. В., Терещенкова І. І., Сіняєва І. Р.
Харківський національний медичний університет

Вступ. Незважаючи на широкий і багатоплановий ха
рактер досліджень, присвячених організації самостійної 
роботи студентів (СРС) [1,2], багато питань цієї складної 
проблеми залишаються поки що не з’ясованими. Так, у те
орії і практиці мають місце великі розходження, пов’язані 
з трактуванням ключового поняття – «самостійна робота 
студентів»; не розкриті достатньою мірою зв’язки між ме
тою організації СРС і способами її реалізації. 

Мета роботи  теоретично обґрунтувати й розробити 
методику формування умінь СРС Харківського національ

ного медичного університету (ХНМУ) у процесі навчання 
дисципліни «Пропедевтика педіатрії». 

Основна частина. Вивчення клінічної дисципліни 
"Пропедевтика педіатрії" здійснюється впродовж третього 
курсу навчання в обсязі 180 годин. Метою викладання цієї 
навчальної дисципліни є формування умінь застосовувати 
знання з пропедевтики педіатрії в процесі подальшого на
вчання й у професійній діяльності. СРС є складової части
ною навчальної діяльності і входить до складу кредитів 
ECTS кожного розділу і охоплює 80 годин.
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Діяльність викладача щодо організації СРС з дисци
пліни «Пропедевтика педіатрії» має включати такі на
прямки: розробка системи нових завдань із предмета на 
різних рівнях складності; зміна рівнів складності навчаль
них завдань для студентів з тим, щоб ступінь самостійнос
ті в процесі їх виконання постійно зростав; створення по
зитивного емоційного фону заняття; співвіднесення опти
мальних поєднань фронтальної, групової і індивідуальної 
форм роботи; надання викладачем консультативнодозо
ваної допомоги при виконанні СРС; регулювання продук
тивності виконання СРС.

Проведено анонімне опитування 195 студентів 3го 
курсу медичного факультету ХНМУ за спеціально роз
робленою анкетою, яка вміщувала ряд питань з приводу 
доцільності, доступності, результативності та застосу
вання навчальних завдань у процесі самостійного на
вчання. 

Нами було реалізовано педагогічний експеримент 
фрагментарно: в якості контрольної групи (КГ) були об
рані показники навчальної успішності студентів з дисци
пліни "Пропедевтика педіатрії" минулого року, а в якості 
експериментальної групи (ЕГ) – аналогічні показники по
точного року. При цьому, у результаті порівнянь середньої 
базової успішності, умов навчання, контингенту студентів 
ми довели, що групи, майже, однакові. Це дало можли
вість припустити, що на зміну навчальної успішності сту
дентів, у першу, чергу, впливатиме реалізація диференці
йованих самостійних робіт.

Порівняння результатів контрольних зрізів довів 
ефективність розробленої методики навчання. Так, у ЕГ 
суттєво підвищилися середні показники навчальної успіш
ності студентів. Високі оцінки з дисципліни отримали 
29,4 % студентів ЕГ (КГ– 20,4 %), середні бали дістали 
51,3 % студентів ЕГ (КГ – 40,1 %), низькі оцінки отримали 
19,3 % ЕГ (КГ –39,5 %).

Висновки. Під час розробки методики навчання необ
хідно керуватися такими положеннями: основою та умовою 
розвитку творчих здібностей студентів є їх здібність до са
моосвіти; необхідний комплексний системний підхід до 
управління СРС; для підвищення ефективності СРС най
важливішу роль відіграє розробка єдиної для кожної спеці
альності стратегії розвитку в студентів пізнавальних зді
бностей; обов'язковою умовою підвищення СРС в їх учбо
вій роботі є методична допомога педагогів (розробка мето
дичних комплексів з дисциплін і напрямків підготовки сту
дентів).

Література
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ПРОБЛЕМА ДЕВІАНТНОСТІ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ  
НА КАФЕДРІ ФІЗКОЛОЇДНОЇ ХІМІЇ

Фролова Ю. С., Каплаушенко А. Г.
Запорізький державний медичний університет

Вступ. Людина – істота колективна, тобто вона по
стійно має пристосовуватись до вимог оточуючих. Нажаль 
в суспільстві має місце не лише поведінка, що відповідає 
вимогам і цінностям суспільства, а й та що суперечить тим 
нормам. Поведінка, що відхиляється від норми називаєть
ся девіантною [1].

Основна частина. На сьогодні все більше з’являється 
студентів, що проявляють девіантність у поведінці, що ак
туалізує проблему вивчення девіантності в його середови
щі на двох рівнях: суспільства в цілому, і соціального ін
ституту, зокрема вищого навчального закладу. Перший рі
вень включає загальні девіації: зловживання алкоголю, 
наркоманію, делинквентність і так далі. Другий рівень 
девіантності студентства включає відхилення від фор
мальних норм прийнятих у вищих навчальних закладах: 
порушення дисципліни, невчасна підготовка учбового ма
теріалу, пропуски занять без поважної причини, викорис
тання шпаргалок на іспитах тощо [2]. 

У Конституції України прописано, що викладач і сту
дент рівноправні суб'єкти навчальновиховної діяльності. 

Виходячи з цього успіх виховного процесу залежить від 
відносин між викладачем та студентом, тому на кафедрі 
фізколоїдної хімії всі взаємини будуються на основі спів
дружності, співробітництва і ділового партнерства. 

Висновок. Однією з основних напрямків навчально
виховної діяльності кафедри фізколоїдної хімії є превен
тивне виховання, тобто попереджуюче та корегуюче асо
ціальні прояви у поведінці студентів. Тому на сьогодні на 
кафедрі існує науково та навчальнодослідницька діяль
ність студентів, ведення наукового гуртка, проведення ін
терактивних форм навчання.

Література
1. Зайченко І. В. Педагогіка. Навч. посіб. для студентів 

вищих педагогічних навчальних закладів. – Чернігів, 
2003. – 528 с.

2. Малькова М. О. Проблема девіантної поведінки сту
дентської Молоді / М. О. Малькова // Вісник Луганського 
національного університету ім. Т. Шевченка. Педагогічні 
науки. 2009. – №23 (186). – С. 286290.
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УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ З БІОХІМІЇ  
В МЕДИЧНИХ ВУЗАХ УКРАЇНИ

Хаврона О. П., Скляров О. Я.
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Вступ. З 2005 року Україна приєдналась до засад Бо
лонської декларації, суть якої полягає у формуванні загаль
ноєвропейської системи вищої освіти, названої «Зоною єв
ропейської вищої освіти», яка грунтується на спільності 
фундаментальних принципів функціонування. Підписуючи 
"Болонську декларацію", країниучасниці узгодили спільні 
вимоги, критерії та стандарти національних систем вищої 
освіти і домовилися про створення єдиного європейського 
освітянського та наукового простору. В межах цього про
стору мають діяти єдині умови визнання дипломів про осві
ту, працевлаштування та мобільності молодих людей, що 
має істотно підвищити конкурентну спроможність європей
ського ринку праці й освітянських послуг [4].

Основна частина. Вітчизняні вищі навчальні заклади 
проводять відповідні кроки до оновлення вищої медичної 
освіти, які відповідають ідеям Болонського процесу. Спо
чатку, згідно з Болонською моделлю, вищі навчальні закла
ди запровадили кредитномодульну систему організації на
вчального процесу, яка ґрунтувалася на поєднанні модуль
них технологій навчання та залікових освітніх одиниць 
(залікових кредитів) [1]. Досвід же використання кредитно
модульної системи організації навчального процесу в Укра
їні показав, що вона не спрощувала, а ускладнювала на
вчальний процес, бюрократизуючи його [3], Згідно із зако
ном України "Про вищу освіту" Міністерством освіти і на
уки скасована кредитномодульна система організації на
вчального процесу у вищих навчальних закладах та впрова
джено європейську кредитну трансфернонакопичувальну 
систему (ЄКТС)  система трансферу і накопичення креди
тів, що використовується в Європейському просторі вищої 
освіти з метою надання, визнання, підтвердження кваліфі
кацій та освітніх компонентів і сприяє академічній мобіль
ності здобувачів вищої освіти [2]. 

У Львівському національному медичному університе
ті імені Данила Галицького з переходом на кредитно
трансферну систему були перероблені та оновлені робочі 
навчальні програми, а модульні контролі замінені на тра
диційні іспити, що передбачено новою системою. Проте 
чомусь багато вишів України до сьогоднішнього дня ма
ють програми, структуровані за модулями і не замінили 
модульні контролі на іспити, що створює певні незручнос
ті у разі переведення студентів з одних вузів у інші, осо
бливо в умовах, коли на сході України проходять воєнні дії 

і багато студентів з Криму та східних областей виявили 
бажання вчитися, зокрема, у ЛНМУ імені Данила Галиць
кого. Крім того, вважаємо доцільним уніфікувати і затвер
дити перелік практичних навичок єдиним для всіх вузів 
України. Особливо це стосується кафедр, де проводяться 
практичні та лабораторні роботи. Для прикладу, у квітні 
2017 року Національний медичний університет імені 
О.О. Бо гомольця на високому рівні провів всеукраїнську 
олімпіаду з медичної біохімії, де окремим туром переві
рялися знання з практичних навичок, що є правильно і до
цільно для формування у студентів молодших курсів ме
дичного мислення, вміння інтерпретувати отримані дані 
та поставити діагноз. Тому важливо, щоб студенти всіх 
вузів навчалися не тільки за однаковими навчальними 
програмами, але й мали однаковий перелік сучасних прак
тичних навичок, якими вони повинні оволодіти.

Висновки.Таким чином, українським вишам потріб
но ще багато зробити для того, щоб наші молоді спеціаліс
ти могли конкурувати з випускниками вузів Європи як за 
якістю отриманих знань, так і за рівнем практичної підго
товки, що наближає науку і освіту до реального життя. 
Cаме тоді дипломи наших випускників будуть цінувати і 
признавати у Європі.

Література
1. Головань М.С. Педагогічний потенціал кредитномо

дульної системи організації навчального процесу щодо 
формування професійної компетентності студентів / 
М. С. Головань // Вища освіта України – Додаток 4, том VIІ 
(25). – 2010 р. – Тематичний випуск «Вища освіта України в 
контексті інтеграції до європейського освітнього простору» 
[Текст]. – Теоретичний та науковометодичний часопис. Ін
ститут вищої освіти АПН України. – с. 110118.

2. Закон України "Про вищу освіту" [Електронний ре
сурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/
show/155618.

3. Спірін О.М. Перспективи розвитку сучасних кре
дитних систем. [Електронний ресурс.–Режим доступу: 
http://library.uipa.kharkov.ua/library/ documents/bolonproz/3/
persp.htm

4. Янковський В. В. Болонський процес: шляхом євро
пейської інтеграції / В.В. Янковський // Дзеркало тижня. 
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ДОСВІД ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ АТЕСТАЦІЇ СТУДЕНТІВ  МЕДИЧНОЇ АКАДЕМІЇ

Ханюков О. О., Гетман М. Г., Лакіза Т. В., Писаревська О. В., Сімонова Т. А.
Державний заклад «Дніпропетровська медична академія» Міністерства охорони здоров’я України.

Вступ. Згідно з законом України «Про вищу освіту» 
2004 року [1]; Наказом МОЗ введено затвердження «По
ложення про державну атестацію студентів» у закладах 
вищої медичної освіти. 

Основна частина. На базі кафедри внутрішньої ме
дицини 3 Державного закладу «Дніпропетровська медич
на академія» міністерства охорони здоров’я України у 

2005 році вперше проведена Державна атестація студен
тів. У підготовці матеріалів до державної атестації при
ймали участь співробітники кафедри.

Протягом 20042017 навчальних років відпрацювали
ся всі складові іспиту. Обговорений кожний елемент за
вдань, практичних навичок і системи оцінювання. Дер
жавну атестацію очолює голова екзаменаційної комісії до 
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складу якої входять терапевти, хірурги, педіатри, акуше
ригінекологи. 

До державної атестації допускаються всі студенти, які 
повністю опанували всі вимоги навчального плану і освіт
ньопрофесійної програми.

Державна атестація складається з двох етапів: пер
ший – КРОК2, другий – практично орієнтований іспит. 
Практичноорієнтований іспит також складається з двох 
етапів: І – робота з хворим, ІІ – інтерпретація результатів 
лабораторних показників та результатів інструментальних 
досліджень. Перша частина – робота з хворим, де студент 
демонструє вміння встановити попередній діагноз, при
значити план обстеження хворого та схему лікування. На 
першому етапі перевіряється вміння збирати скарги, анам
нез захворювання, анамнез життя, володіння практичними 
навичками (пальпація, перкусія, аускультація) при огляді 
хворого. Ця частина екзамену потребує від студента зна
ння сучасних стандартів ведення хворого – обстеження, 
лікування, прогнозу та ін. Студенту надається можливість 
продемонструвати рівень комунікативних навичок, теоре
тичні та практичні навички. Роботу біля ліжка хворого 
оцінює бригада викладачів, яку очолює професор  фахі
вець з терапії, хірургії або з акушерства та гінекології.

Висновки. 1.На відміну від традиційних екзаменів 
комплексний інтегрований іспит надає більш об’єктивну 
оцінку клінічній компетентності лікаря. 

2. Проведення комплексного практичноорієнтованого 
іспиту дає можливість студентам продемонструвати знання, 
які вони опанували за період навчання, з фундаментальних 

та клінічних дисциплін. Форма проведення екзамену удоско
налює контроль уміння застосовувати знання з патології вну
трішніх органів у процесі подальшого навчання. 
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точна редакція – Прийняття від 31.01.2005. – Електрон. 
аналог друк. вид.: режим доступу: https://www.google.com.
ua/?gws_rd=ssl#q=%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0
%D0%B7+%D0%B2%D1%96%D0%B4+31.01.2005+%D1
%80.+%E2%84%96+53&spf=68. – Дата звернення: 
16.04.2017. Назва з екрану.

3. Наказ МОН України № 239 від 16.04.2003 «Про за
твердження складових галузевих стандартів в вищої осві
ти з напрямку підготовки 1101 «Медицина» 2003 р., № 20, 
стор. 567, стаття 902, код акту 25132/2003.  Електрон. ана
лог друк. вид.: режим доступу:

4. http://consultant.parus.ua/?doc=03I4I48CC0. – Дата 
звернення: 16.04.2017. Назва з екрану

5. Методичні рекомендації підготовки до Державних 
іспитів з внутрішньої медицини за спеціальністю ліку
вальна справа . Дніпропетровськ, ДЗ «ДМА МОЗ Украї
ни»; уклад.: Г.В. Дзяк 

ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ  
ІЗ ФІЗКОЛОЇДНОЇ ХІМІЇ

Хмельникова Л. І., Подплетня О. А.
Державний заклад «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»

Вступ. В умовах інформатизації освіти неможливо 
уявити вивчення фізколоїдної хімії без використання ін
формаційних технологій. Розв‘язання задач допомагає 
студенту в закріпленні отриманих знань, вмінні застосову
вати їх на практиці, здійснює функцію реалізації міжпред
метних зв'язків.

Основна частина. Використання в освітньому проце
сі інформаційних технологій дозволяє організовувати ро
боту з базами даних, вводити математичні формули, вико
ристовувати вбудовані функції, представляти дані в гра
фічному вигляді, здійснювати графічну інтерпретацію 
розрахунків, вирішуючи, в тому числі, дидактичні задачі. 
Це особливо важливо в професійній підготовці майбут
нього провізора, коли професійні методичні знання почи
нають формуватися в процесі освоєння спеціальних дис
циплін. Окрім цього, розв‘язання задач сприяє поглибле
ному вивченню теоретичних основ фізколоїдної хімії, ін
теграції хімічних і математичних знань, формування ін
формаційної культури, а також дає великі можливості для 
реалізації міждисциплінарних зв'язків. Яскравим прикла

дом застосування інформаційних технологій на практич
них заняттях з фізколоїдної хімії є використання аналітич
ного та графічного методів при вирішенні задачі за наяв
ними даними про зміну концентрації реагуючих речовин у 
часі. За наявності відповідних методичних посібників ве
лика кількість завдань може вирішуватись самостійно 
поза аудиторією з подальшим обговоренням отриманих 
результатів на заняттях.

Висновки. Використання інформаційних технологій 
в процесі вивчення фізколоїдної хімії виконує мотивацій
ну, навчальну і розвиваючу функції, сприяючи ефективно
му процесу формування методичних умінь майбутнього 
провізора. Інформатизація освіти впливає на зміст, методи 
та організаційні форми навчання навчальнопізнавальної 
роботи.

Література
1. Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості 

в Європейському просторі вищої освіти (ESG). – К. : ТОВ 
“ЦС”, 2015. – 32 c. 
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ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ НАВЧАННЯ 
СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ НА КАФЕДРІ АНАТОМІЇ ЛЮДИНИ

Холодкова О. Л., Нескоромна Н. В., Чеботарьова С. О.
Одеський національний медичний університет

Сучасні вимоги до рівня підготовки фахівців медич
ної галузі висвітлили проблему підвищення якості освіти 
та удосконалення професійної підготовки майбутніх ліка
рів. Тому питання якісного поєднання теоретичної і прак
тичної підготовки студентівмедиків потребує пошуку но
вітніх форм та методів удосконалення навчального проце
су, зокрема й на кафедрі анатомії людини[1,2].

Невід'ємною частиною програми організації навчання 
є практично орієнтований вектор як під час практичних 
занять, так і під час самостійної роботи студентів.

Поряд із традиційними формами, сучасні умови на
вчання вимагають від викладачів застосування комп'ютер
них та інноваційних технологій, які збагачують та корисно 
доповнюють один одного, а також додають стійкої мотива
ції студентам щодо отримання міцних знань з дисципліни, 
а з іншого боку значно полегшують вивчення об’ємного та 
складного матеріалу. 

На жаль, певними законодавчими актами було різко 
обмежено постачання трупного матеріалу в учбовий про
цес, тому застосування сучасних віртуальних та інтерак
тивних технологій стає вкрай важливим та доцільним. Для 
візуалізації анатомічних утворень, органів та систем ви
користовується багатофункціональний високотехнологіч
ний комп’ютерний стіл ANATOMAGE TABLE MEDICAL 
(США). Робота із віртуальними анатомічними структура
ми дозволяє вивчити основи морфології: будову, крово
постачання та іннервацію; розглянути в 3D проекції лока
лізацію органів, дослідити синтопію, скелетотопію, голо
топію. Також дуже зручним є можливість поверхневого, 
пошарового та глибокошарового огляду людського тіла у 

різних площинах. Відпрацювання віртуальних практич
них навичок інтенсифікує засвоєння предмету, підвищує 
зацікавленість студентів, полегшує вивчання морфологіч
них структур, сприяє формуванню компетенцій, допома
гає самостійно вивчити предмет. 

Для підвищення об'єктивності оцінювання учбових до
сягнень студентів, важливими складовими також стало вико
ристання електронного журналу, що має наступні переваги:

– завдяки комп'ютерній програмі значно скорочується 
час на формування, заповнення, підрахунок середнього 
балу успішності студентів як на кожному занятті, так і за 
весь рік в цілому;

– доступність;
– висока надійність та ефективність.
У подальшій перспективі для підвищення рівня під

готовки кваліфікованих фахівців великого значення набу
ває комплексне використання теоретичних, практичних та 
віртуальних технологій навчання, які є інноваційними і 
взаємодоповнюючими. Завдяки цим технологіям на 
кафед рі анатомії людини відбудеться якісна підготовка 
спеціалістів високого професійного рівня, здатних в май
бутньому досягти належного ступеня майстерності.

Література
1. Custer T, Michael K. The utilization of the anatomage 

virtual dissection table in the education of imaging science 
students. J Tomogr Simul. 2015;1:102.

2. Medical education. Available at http:// www.anatomage.
com/medicalapplications/edicalstudies. Accessed on 8 June 
2016.

ІНТЕРАКТИВНЕ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ У МАЛИХ ГРУПАХ ПРИ ВИВЧЕННІ 
ГІСТОЛОГІЇ

Хріпков І. С.
Державний заклад «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»

Сучасні тенденції розвитку вищої медичної освіти 
пов'язані з інтернаціоналізацією ВНЗ і вимагає від викла
дача використання інноваційних методик навчання спеці
альності не лише з метою підтримки високого рейтингу 
ВНЗ в системі вищої освіти, але і  реалізації компетент
ністної парадигми в процесі навчання професії (1).

Аналіз причин порівняно низького рівня знань іно
земних студентів по гістології дозволяє виділити декілька 
причиннонаслідкових чинників  соціокультурну і мовну 
адаптацію до нового середовища проживання, низьку мо
тиваційну сферу учбової діяльності іноземних студентів, 
яка обумовлена недостатнім загальним освітнім рівнем і 
відсутністю у студентів початкового рівня знань. Таким 
чином, перед викладачем стоїть завдання організувати 
процес навчання студентів так, щоб забезпечити достатній 
рівень знань і прагнення студентів до навчання (1).

Перспективним способом комплексного рішення про
блем навчання іноземних студентів на перших курсах є 
використання на практичних заняттях методик інтерак

тивного навчання, яке побудоване на взаємодії усіх сту
дентів і викладача і найбільш відповідає особистісноорі
єнтованому підходу.

Метою інтерактивного навчання є створення ком
фортних умов навчання, при яких студент відчуває свою 
успішність, свою інтелектуальну спроможність, що ро
бить продуктивним сам процес навчання, дати знання і на
вички, а також створити базу для роботи по рішенню про
блем після того, як навчання закінчиться (2).

Для підвищення мотивації і успішності освоєння уч
бового матеріалу іноземними студентами на практичних 
заняттях по гістології нами використовується технологія 
інтерактивного навчання в малих групах, яке дозволяє сту
дентам спільно брати участь в роботі, відпрацьовувати на
вички співпраці і міжособистісного спілкування.

Малі групи формуються з 45 студентів, що нам пред
ставляється найбільш оптимальним для засвоєння студен
тами теоретичного матеріалу і виконання практичної части
ни заняття. До складу групи входять іноземні студенти з 
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різним рівнем мовної і теоретичної підготовки, що дозволяє 
усім студентам в повнішій мірі реалізувати свій творчий по
тенціал і розвинути свої комунікативні здібності. У малій 
групі студенти розподіляються на 3 групи  спікер, опонен
ти і експерт. Використання в якості «спікера» малої групи 
найбільш підготовленого в теоретичному і лінгвістичному 
плані студента сприяє повнішому засвоєнню теоретичних 
знань і якісному виконанню практичної частини заняття 
«опонентами». А робота «експерта», який оцінює підсумки 
практичної роботи своєї малої групи і порівнює її з резуль
татами роботи інших груп дозволяє значно підвищити мо
тивацію в роботі кожного студента навчальної групи. Зміна 
ролі кожного студента у складі малої групи впродовж по
дальших занять дозволяє підвищити якісну успішність кож
ного студента і усієї студентської групи в цілому. Викорис
тання в роботі малих груп мультимедійних технологій і мі
кроскопічної техніки, які спрямовані на візуалізацію мате
ріалу, що вивчається, дозволяє значно підвищити ефектив
ність засвоєння студентами знань і істотно збільшує моти
ваційну складову роботи в малих групах. 

Контроль викладачем роботи студентів у складі малих 
груп здійснюється 3 способами: а) контроль освоєння сту
дентами практичних навичок (якість оформлення студента

ми альбому протоколів практичних занять по гістології, мі
кроскопічна діагностика гістологічних препаратів); б) тес
товий контроль теоретичних знань; в) рішення ситуаційних 
завдань по темі, що вивчається, дозволяє реалізувати різно
рівневий підхід до оцінки результатів навчання, з виділен
ням обов'язкового для усіх студентів групи рівня знань.

Таким чином, інтерактивне навчання іноземних сту
дентів в малих групах дозволяє не лише підвищити якість 
засвоєння знань і практичних навичок по гістології, але і 
допомагає студентам реалізувати свої комунікативні і 
творчі здібності, сприяє кращій мовній адаптації.
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ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО – КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  
НА ЦИКЛІ ТЕРАПЕВТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН МЕДИЧНОГО КОЛЕДЖУ

Червона Г. М. 
«Київський медичний коледж ім. П.І. Гаврося»

Вступ. Нові технології змушують людський мозок 
еволюціонувати в небаченому досі темпі. У дітей, які ніко
ли не жили без Інтернету, сформувалися інші способи 
отримання, сприйняття і засвоєння інформації, а також 
інші способи мислення і розуміння, ніж у попередніх по
колінь, для яких саме створювалась нині існуюча система 
освіти. Крім того, старші покоління для тих хто народили
ся з ноутбуком в однієї руці, а смартфоном в іншій, вже не 
виступають найважливішими носіями інформації, вони 
втратили свою роль єдиних джерел знань і досвіду.

Основна частина. Орієнтуючись на особливості ни
нішніх студентів і вже очікуючи представників покоління 
«цифрових аборигенів», в нашому навчальному закладі на 
циклі терапевтичних дисциплін стає актуальною концеп
ція переходу від педагогічного традиціоналізму до новіт
ніх технологій освіти. Це спонукає до активного пошуку і 
застосування ефективніших видів і форм організації на
вчальної діяльності. 

Бурхливий розвиток технологій, зокрема, всесвітня 
мережа Інтернет пропонує сучасному викладачеві справ
жній арсенал технічних засобів, серед яких на нашому ци
клі в освітній процес вже інтегровані наступні онлайн
сервіси: ХМІND, ELearning, віртуальний конструктор 
тестів Plickers, хмарні ресурси Googlе, відеоредактор 
Splice та соціальні комунікаційні платформи Viber, 
Facebook і Instagram. 

XMind (https://www.xmind.net/) – одне з найбільш по
пулярних безкоштовних відкритих програмних забезпе
чень для створення інтелекткарт і фіксації думок при моз
ковому штурмі. Ментальні карти (англ. Mind map)– ком
пактний і яскравий спосіб викладення навчального мате
ріалу, який дозволяє впорядкувати інформацію і встанов

лювати зв’язок між фактами, подіями тощо. Використання 
карт знань допомагає студентам засвоювати матеріал 
створюючи власні схеми, відкриваючи коментарі до бло
ків карти, гіперпосилання, відеоматеріали, картинки, 
тощо. Також, цей ресурс ефективний для побудови та за
своєння логічних зв’язків між чинниками захворювання і 
клінічними проявами, патогенезом і напрямками лікуван
ня, прогнозом хвороби та етапами реабілітації пацієнта. 
Для цього викладачами використовуються причинно – на
слідкові діаграми Fishbone. Для структуризації навчальної 
інформації в форматі «робота в малих групах» – метальні 
карти «Шість капелюхів, що міркують». Застосування 
двох останніх методів є зручним і цікавим не тільки за на
явності комп’ютера, але й при відсутності доступу до 
комп’ютерних пристроїв у вигляді роздрукованих паперо
вих шаблонів, наприклад, при проведенні практичних за
нять на клінічній базі.

Таким чином, створення і опрацювання ментальних 
карт сервісу ХМIND сприяє систематизації, закріпленню і 
розумінню навчального матеріалу. І, крім того, його засто
сування є зручним і цікавим як під час групової, так і інди
відуальної роботи.

LearningApps (https://learningapps.org/) – це простий і 
зрозумілий онлайн сервіс, що є конструктором для роз
робки, зберігання і опрацьовування навчальних вправ 
з різних дисциплін і предметів. Тут можна переглянути 
вже кимось створені вправи або, зареєструвавшись, ство
рити власні за великою кількістю наявних шаблонів.

Першочергово сервіс створений для шкільної і до
шкільної освіти, але на нашому циклі терапевтичних дис
циплін вже понад рік він ефективно застосовується для 
надання, закріплення і перевірки знань студентів у ігровій 
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формі. Із запропонованих шаблонів розроблені та вживані 
інтерактивні вправи на встановлення відповідності ма
люнка і тексту, ігри зі складання і розв’язування кроссвор
дів, вікторини на кшталт телепрограми «Перший міль
йон», логічні завдання зі складання віртуальних пазлів. 
Перевагою сервісу є можливість створення індівідуально
го профілю для кожного студента і об’єднання їх акаунтів 
у власному акаунті викладача. Це дає можливість безпо
середньої взаємодії, передбачає живий зв’язок між учас
никами освітнього процесу, зокрема у позааудиторний 
час, при самостійній підготовці студентів.

Симбіозом використання можливостей Інтернету та 
традиційних педагогічних методик є віртуальний кон
структор тестів Рlickers (https://www.plickers.com/). На 
сьогодні це найулюбленіша інновація студентів і виклада
чів Київського медичного коледжу ім. П.І. Гаврося, що за
стосовується більшістю циклових комісій нашого на
вчального закладу. 

 Сервіс Plickers дозволяє проводити мобільні голосу
вання і фронтальні опитування в тестовій формі із засто
суванням QR кодів. Результати отримуються без тривалої 
перевірки та миттєво виводяться на екран комп’ютера 
(проектора), під’єднаного до Інтернету. Це застосуван
ня має потужний дидактичний потенціал, адже дозволяє 
спростити збір статистики, архівувати результати кожного 
студента, встановити швидкий зворотній зв'язок з аудито
рією. Звичайне фронтальне опитування стає візуально 
яскравим і наочним, додається елемент гри і, що важливо, 
ця інновація майже не потребує фінансових витрат.

Також, актуальним започаткуванням нашого циклу є 
практика дистанційного супроводу самопідготовки сту
дентів шляхом зворотних комунікації в групах, що створе
на на платформах Viber, Instagram і шляхом розташування 
в сховищах Googlе диску та в профілі Facebook навчаль
них матеріалів, зокрема анімованих мультимедійних пре
зентацій, учбових відео (в тому числі, тих, що зняті власне 
студентами із застосуванням відеоредактору Splice), елек

тронних підручників, конспектів лекцій, тощо. Це дозво
ляє економити навчальний час, забезпечити високий рі
вень наочності та підвищити ефективність засвоєння на
вчального матеріалу.

Висновки. Сьогодні академічні традиції вишів, авто
ритарний стиль викладання, жорсткі консервативні вимо
ги стають перешкодою для успішного навчання сучасних 
студентів. Їх механізми сприйняття і мислення не співпа
дають із наявними педагогічними технологіями в сучасній 
вищій школі. Коригування психології спілкування викла
дача зі студентом з позиції авторитетного домінування на 
позицію співпраці і взаємодії, а також впровадження і за
стосування нових гнучких інформаційних технологій в 
освітній процес дозволяє ефективно долати існуючи про
блеми, не втрачаючи при цьому фундаментальності та 
змістовності навчання.
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ВАЖЛИВІСТЬ ІННОВАЦІЙ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Шаєнко З. О., Муравльова О. В., Дворник І. Л., Бобирьова Л. Є., Попруга А. О.
ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава

Вступ. Освіта, як одна з найважливіших складових 
суспільства, з одного боку, залежить від процесів, що від
буваються в ньому, повинна швидко реагувати та відпові
дати стану науковотехнічного прогресу, тенденціям роз
витку економічної сфери країни, з іншого, безумовно, – 
впливає на всі процеси і сторони життя, оскільки готує 
фахівців, розвиває особистість, формує певні життєві по
гляди. Тому особливої уваги заслуговує сучасний стан, 
проблеми впровадження та перспективи інновацій в осві
ту нашої країни.

Розвиток системи вищої освіти вимагає від педагогіч
ної науки й практики вивчення і впровадження сучасних 
технологій та нових методів навчання молоді. Інновації в 
педагогіці пов‘язані із загальними процесами у суспільстві, 
глобалізаційними та інтеграційними процесами. Інновацій
на діяльність в Україні передбачена Законом України «Про 
пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні». 
Інновації в освіті є закономірним явищем, динамічним за 
характером і розвивальним за результатами, їх запрова

дження дозволяє вирішити суперечності між традиційною 
системою і потребами в якісно новій освіті [1,2].

Інновації в освіті – це процес творення, запроваджен
ня та поширення в освітній практиці нових ідей, засобів, 
педагогічних та управлінських технологій, у результаті 
яких підвищуються показники (рівні) досягнень структур
них компонентів освіти, відбувається перехід системи до 
якісно іншого стану. Слово "інновація" має багатомірне 
значення, оскільки складається з двох форм: власне ідеї та 
процесу її практичної реалізації. 

Освіта за своїм змістом, формами і методами є змін
ною, оскільки вона має реагувати на нові цивілізаційні ви
клики, суспільні реалії, враховуючи тенденції, перспекти
ви розвитку людства, національного буття народу. Однак 
оновлення навчальновиховної практики нерідко відстає 
від темпів цивілізаційного розвитку, соціальних вимог до 
неї. Тривалий час, особливо на ранніх етапах розвитку 
людства, визначена проблема була не такою актуальною, 
як в індустріальну і постіндустріальну (інформаційну) 
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епохи. Помітно актуалізувалася ця проблема у другій по
ловині ХХ ст., що було зумовлено значним проривом у на
уково технічному розвитку, радикальною зміною тради
ційних уявлень про світ, життя, його цінності, майбутнє 
цивілізації [3,4,5].

Очевидно, що проблеми навчання і виховання молоді 
можуть бути успішно вирішені тільки при постійному вдо
сконаленні системи освіти, на основі наукових принципів, 
досягнень педагогічної науки і практики, високого рівня 
професіоналізму педагогів, підвищення їх кваліфікації, мо
дифікації сучасних підходів до організації педагогічного 
процесу. Одним із шляхів підвищення ефективності систе
ми освіти є впровадження в практику інновацій. Упрова
дження інновацій у сферу освіти – це складний процес, 
який передбачає поступове оновлення і вдосконалення 
змісту, методів, засобів, педагогічних технологій, що, безу
мовно, впливає на якість педагогічного процесу [2].

Під інноваціями у навчанні розуміються нові методи
ки викладання, нові способи організації занять, нововве
дення в організації змісту освіти (інтеграційні (міжпред
метні) програми), методи оцінювання освітнього резуль
тату. До найбільш відомих інновацій у цій сфері належать: 
організація занять (без руйнування класноурочної; ство
рення гомогенних класів з правом переходу в класи іншо
го рівня; створення профільних класів; методики колек
тивних навчальних занять із створенням ситуації взаємо
навчання; ігрові методики (вікторини, диспути). Організа
ція занять (з традиційної класноурочної системи): метод 
проектів, створення схем мережевої взаємодії; індивіду
альні освітні траєкторії. Розвиток вищої освіти не може 
бути здійснено інакше, ніж через освоєння нововведень, 

через інноваційний процес. Щоб ефективно управляти 
цим процесом, його необхідно осмислити, а тому – пізна
ти. Останнє передбачає вивчення його структури. Будь
який процес (особливо коли йдеться про освіту, та ще про 
його розвиток) являє собою складне динамічне (рухливе, 
нестатичне) утворення – систему. Остання ж поліструк
турна, а тому і сам інноваційний процес (як і будьяка сис
тема) полі структурний [5].

Висновки: Таким чином, така система спрямована на 
розвиток у студентів потреби у використанні педагогічної 
інноватики в професійній діяльності. Вона реалізується 
шляхом поетапного засвоєння методичних і спеціальних 
знань про особливості використання інновацій у профе
сійній діяльності. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ТА БАР’ЄРИ КОМУНІКАЦІЇ УЧАСНИКІВ 
ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Шаповал С. Д., Дмитрієва С. М., Грицун Т. О.
Державний заклад «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»

Вступ. При організації систем дистанційного навчан
ня (ДН) важливо звертати увагу на специфіку педагогіч
них та психологічних особливостей спілкування в мережі 
як особливого виду комунікації, що з'явився в умовах су
часного інформаційного середовища. Знання психологіч
них закономірностей спілкування, застосування їх у про
фесійній комунікативній діяльності забезпечить ефектив
ну взаємодію учасників. Дослідження науковців у цьому 
напрямку не вичерпують усіх питань психологічних ас
пектів дистанційного спілкування [3, 4].

Основна частина. Відомо, що спілкування як склад
ний соціальнопсихологічний процес характеризується 
трьома основними змістовними аспектами: комунікатив
ним, інтерактивним і перцептивним. Комунікативна сто
рона відображає факт обміну інформацією між тими, що 
спілкуються, інтерактивна  факт організації взаємодії, 
перцептивна  факт встановлення взаєморозуміння [5]. 

Ефективне спілкування учасників ДН неможливе без 
правильного сприйняття інформації, оцінки та взаєморо
зуміння. Викладач стає консультантом, кваліфікованим 
опонентом, розробником науковометодичного забезпе
чення дистанційних матеріалів. Тому, специфічне кадрове 
забезпечення є важливим елементом ефективної організа
ції дистанційного навчання [2,4].

Інформаційний обмін під час дистанційних занять 
проводиться в різноманітних процесах спілкування (синх
ронному та асинхронному режимах). Під час синхронного 
електронного навчання (в режимі реального часу) викла
дач має можливість оцінювати реакцію учасників курсу, 
розуміти їх потреби, реагувати на них: відповідати на пи
тання, підбирати темп, зручний для групи. При асинхрон
ному навчанні викладач залишається «за кадром», але 
з'являється перевага selfpaced learning, коли учасник 
може спілкуватися у зручний йому час, в режимі, най
більш комфортному особисто йому [1, 3].

Інструментами спілкування та засобами організації 
ДН виступають електронна пошта, чат (текстовий, голо
совий, аудіовідеочат), теле та відеоконференції, форуми, 
блог тощо. 

Проте, слід враховувати певні комунікаційні обме
ження, а саме: певну ізольованість слухача в віртуальній 
академічній групі; обмеження, що перешкоджають розви
тку групової комунікації, групової єдності; технічні засо
би групової комунікаційної діяльності викладача і учасни
ка створюють штучний і неповноцінний, в традиційному 
розумінні, комунікативний простір; невміння точно й зро
зуміло висловити свої думки, особливо в чатах і коротких 
повідомленнях; труднощі короткого формулювання та 
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стислого аргументування своєї позиції під час навчально
го процесу, особливо у чатах та відеоконференціях [2].

Окремо необхідно сказати про гуманістичну парадигму 
спілкування: гуманне й уважне ставлення до учасників ДН. 
Адже дистанційне спілкування часто сприймається користу
вачем як «знеособлене», що вимагає насправді дещо більшо
го самоконтролю ніж при спілкуванні вічнавіч, і нажаль 
може «знімати» ряд соціальноприйнятних обмежень [2,5]. 

Завдяки відсутності очного спілкування викладача та 
учасника курсу, залишається актуальним питання індиві
дуального підходу у ДН і вихованні.

Отже, психологопедагогічні аспекти взаємодії учас
ників дистанційного навчання залишаються всебічно не
розглянутими і тому потребують подальшого вивчення та 
дослідження.

Висновки. Знання психологопедагогічних аспектів 
та бар’єрів комунікації учасників ДН сприятимуть їх 
ефективної взаємодії, вирішенню специфічних навчаль
них та дидактичних завдань за допомогою вищеназваних 
інструментів і засобів спілкування. Таким чином, враху
вання психологічних особливостей у побудові освітнього 
процесу у вебсередовищі дистанційного навчання значно 
підвищить його ефективність.

Література
1. Наказ Міністерства освіти і науки України № 466 

від 25.04.2013 «Про затвердження Положення про дистан
ційне навчання» // http://zakon4.rada. gov.ua/laws/show/
z070313.

2. Мельник Ю.В., Богданова Н.В. Особливості комуні
кативних зв’язків у сучасній вищій школі // Розвиток про
фесійних компетентностей державних службовців: кому
нікативний аспект: матеріали щорічної науковопрактич
ної конференції за міжнародною участю (Київ, 34 листоп. 
2016 р.) / за заг. ред. В.С. Куйбіди, М.М. Белінської, 
В.М. Сороко, Л.А. Гаєвської. – Київ : НАДУ, 2016. – 460 с.

3. Москаль Ю. Світові тенденції розвитку заочної та 
дистанційної вищої освіти / Ю. Москаль // Психологія і 
суспільство. – 2008. – № 3. – С. 116–122.

4. Коровайченко Ю. М. Фактори нормативного забез
печення дистанційної освіти / Ю. М. Коровайченко // 
Нові технології навчання : наук. метод. зб. – К., 2001. – 
Вип. 30. – С. 254.

5. Психологопедагогічні проблеми спілкування при 
дистанційному навчанні [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://www.educationua.net/silovs9321.html 

ВИВЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТРЕНІНГУ, НАПРАВЛЕНОГО НА ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК РОБОТИ 
ІЗ СОЦІАЛЬНО НЕБЕЗПЕЧНИМИ ХВОРИМИ В МАЙБУТНІХ МЕДИКІВ

Шевченко О. С., Говардовська О. О., Сенчева Т. В., Погорєлова О. О., Швець О. М.
Харківський національний медичний університет

Вступ. Соціально небезпечні хвороби (СНХ), такі як 
туберкульоз, ВІЛінфекція, гепатити та інші, значно по
ширені в нашій країні [1]. Для майбутнього лікаря готов
ність працювати з хворими на СНХ та сформована толе
рантність до них, є однією з особистісних характеристик, 
важливих як у професійному, так і у звичайному житті.

Основна частина. Метою дослідження було оцінити 
ефективність психологопедагогічного тренінгу, направ
леного на формування толерантності та навичок спілку
вання з соціально небезпечними хворими у майбутніх лі
карів.

Методи, що були використані у тренінгу  опитування, 
авторська анкета, рольові ігри, мозковий штурм, групові 
методи [2]. До дослідження були залучені студенти 6 кур
су медичного факультету – 30 осіб.

Результати: Початкові рівні толерантності: низький 
рівень  13,3 %, середній рівень – 60,0 %, високий рівень 
 26,7 %. Після тренінгу кількість студентів з високим та 

середнім рівнями толерантності збільшилися на 13,4% та 
6,6%, відповідно, тоді як студентів з низьким рівнем стало 
на 20,0% менше.

Висновок: Підтверджено ефективність психологопе
дагогічного тренінгу направленого на формування толе
рантності до хворих на СНХ у студентівмедиків, за ре
зультатами педагогічного експерименту. Отримані прак
тичні результати можуть бути використані при підготовці 
студентів споріднених спеціальностей.
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МОТИВАЦІЙНА СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ

Шейко А. О.
Харківський національний медичний університет

Вступ. Говорячи про підготовку майбутнього спеціа
ліста, частіше за все маємо на увазі забезпечення освітньо
го процесу з боку організаційноправового, кадрового, на
вчальнометодичного, матеріальнотехнічного й організа
ційного забезпечення. На нашу думку, підготовка студен
тівмедиків як майбутніх фахівців через навчальномето

дичне та організаційне забезпечення не є повним. Ми вва
жаємо необхідним виділити ще й мотиваційну складову. 
Актуальність дослідження мотивації навчання у студентів 
зумовлена наявністю у молодіжному середовищі цілої 
низки стресогенних факторів, пов’язаних як з навчальною 
діяльністю, так і із спілкуванням. 
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Основна частина. Проблеми мотивації, її внутрішніх 
ресурсів, специфіки проявів мотивації особистості в ситу
аціях навчання та спілкування, а також підвищення її рів
ня в юнацькому віці на сьогодні вивчені недостатньо. Крім 
того, що мотивація є складником навчального процесу, її 
порушення є причиною стресів, конфліктів психічної не
стійкості, критичних ситуацій. Наведемо деякі визначення 
для підтвердження зазначеного. Так, стрес – більш напру
жений стан ніж звичайна мотивація, він з’являється завдя
ки сприйняттю загрози [1].

Ф. Є. Василюк визначає критичну ситуацію як ситуа
цію, у якій особистість стикається з неможливістю реалі
зації своїх внутрішніх потреб, таких як мотиви, цінності, 
цілі та ін. [2].

У психодинамічному підході конфлікт визначається 
як одночасна актуалізація двох чи більшої кількості моти
вів [4, 5].

Фрустрація як вид критичної ситуації вивчається в 
працях багатьох дослідників. Для характеристики ситуації 
як фруструючої необхідно дві умови: наявність сильної 
мотивації для досягнення мети, задовільнення потреб 
тощо, з одного боку, і перешкод, що не дають цього досяг
ти, з іншого [3]. 

Сучасні дослідження доводять, що навчання в юнаць
кому віці тісно пов’язане з особистісними особливостями, 
із структурою мотивації та процесами саморегуляції 
суб’єкта, з особливостями самооцінки, спрямованістю та 
типологічними особливостями особистості, особистісни
ми рисами й акцентуаціями характеру, із смисложиттєви
ми орієнтаціями та особливостями міжособистісних сто
сунків, із ціннісними орієнтаціями, тощо.

Проводячи дослідження взаємозалежності рівня на
вчального стресу та мотивації, ми дійшли таких висновків.

В умовах навчального стресу зростають пізнавальні 
мотиви особистості. Це свідчить про те, що за умов дії стре
сових факторів, пов’язаних з навчальною діяльністю, у сту
дентів підвищується мотивація досягнення, яка посилює 
орієнтацією особистості на поточну дію та на те, щоб ви
конати цю дію якнайкраще. Факт зростання пізнавальних 
мотивів також може бути пов’язаний з нагальною потребою 
студентів, які опинилися в стресових умовах, знайти вихід 
із складних ситуацій за допомогою нових знань, нової ін
формації, що може в цьому разі стати в пригоді. 

Навчальний стрес здебільшого пов'язаний або з не
спроможністю студентів засвоїти великий обсяг нової та 
складної для них інформації в досить короткі строки, або 
ж з емоційними реакціями, що виникають під час взаємо
дії з викладачем, адміністрацією чи з іншими студентами. 
Складні ситуації, спричинені названими факторами, сто
суються тільки навчального процесу і, попри часту напру
женість, водночас є досить чітко окресленими, а стратегії 
їхнього подолання здебільшого можуть бути сформовані 
студентом за допомогою його товаришів, кураторів груп, 
практичних психологів, що працюють у закладах освіти, 
або ж викладачів. 

Навчальний процес пов’язаний із мотиваційною стій
кістю.

Мотиваційна стійкість – це якість особистості, що 
свідчить про здібності ефективно опредмечувати потреби, 
формувати дієві мотиви, долати мотиваційні кризи; вибу
довувати ієрархії цілей та підцілей, керуючись провідни
ми цінностями і смислами; реалізовувати мотиви через 
систему ефективних виконавських дій і операцій; урахо
вувати інформацію, яка надходить за каналами зворотного 
зв'язку для своєчасного внесення корекцій у наміри і пла
ни навчальної діяльності. 

Висновки. Підсумовуючи, доходимо висновку про 
важливість мотиваційної стійкості та її підвищення для 
успішної професійної підготовки студентамедика як май
бутнього фахівця.
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ЗАСАДИ ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОБЛЕМНО-ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ  
В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Шигонська Н. В.
КВНЗ «Житомирський медичний інститут» Житомирської обласної ради

Вступ. Входження України в єдиний Європейський 
освітній простір зумовлює нові вимоги щодо оновлення 
змісту освіти, пошуку нових форм і методів організації 
освітнього процесу [1]. 

Основна частина. Проблемноорієнтовне навчання 
(ПОН) є сучасним методом навчання, орієнтованим на 
формування конкурентоспроможних фахівців, здатних до 
професійного становлення та подальшого саморозвитку 
впродовж життя. Заклади вищої освіти, які спрямовані на 
надання освітніх послуг медичного спрямування, несуть 
особливу відповідальність за якість підготовки майбутніх 
фахівців, що, в свою чергу, актуалізує чіткість, послідов

ність та принциповість у виборі форм і методів навчання. 
У ракурсі таких тенденцій, проблемноорієнтоване на
вчання стає саме тим засобом, що відповідає всім вище
зазначеним вимогам. Практика застосування ПОН є до
статньопоширеною у світовому досвіді підготовки ме
дичних спеціалістів. Зокрема, Маастрихтський універси
тет уже понад сорок років використовує цей метод, як 
основний, що, беззаперечно, принесло вагомі результати – 
94 місце у загальному рейтингу найкращих навчальних 
закладів світу (The World University Rankings 2017). Про
блемноорієнтоване навчання характеризується спрямова
ністю на формування у студентів, не тільки глибоких 
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знань із переліку навчальних дисциплін, необхідних для 
отримання відповідного рівня кваліфікації, але й розви
тком навичок 21 століття. Ці навички можна коротко 
окреслити як: критичне мислення, уміння вирішувати 
проблеми, креативність менеджмент людських ресурсів, 
емоційний інтелект, когнітивна гнучкість, ефективна 
співпраця у межах командної роботи, соціальна релевант
ність, інтернаціоналізм, уміння функціонувати у глобалі
зованому середовищі та ін.

Висновок. Таким чином, гнучкий характер представ
леного методу, його орієнтація на майбутнє, виокремлю

ють його серед низки інших, та надають підстави для пе
реосмислення змісту та організації освітнього процесу 
закладами вищої освіти України.
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СASE-МЕТОД У ВИКЛАДАННІ ЛІКАРСЬКОЇ ТА АНАЛІТИЧНОЇ ТОКСИКОЛОГІЇ У НФАУ

Шовкова З. В., Баюрка С. В.
Національний фармацевтичний університет, Харків

В рамках переходу від традиційних до компетентніс
них стандартів освіти виникає нагальна потреба впрова
дження нових активних методів навчання, серед яких гід
не місце посідає caseметод – метод ситуаційного навчан
ня, що поєднує в собі кілька способів навчання (самостій
на робота з науковою літературою, навчальною інформа
цією, документами; аналіз конкретних ситуацій; мозковий 
штурм; дискусія) і форм практичного заняття (семінару, 
ділової або рольової гри тощо).

Робота судовомедичного експертатоксиколога – це 
від початку робота з конкретними життєвими ситуаціями; 
експерттоксиколог – це дослідник, кожна експертиза – це 
невелике наукове дослідження, для якого потрібно обрати 
стратегію (методи аналізу) та тактику (методики пробо
підготовки, виявлення та кількісного визначення).

В рамках застосування caseметоду у вивченні лікар
ської та аналітичної токсикології нами запропоновано мо
дель проведення заняття за темою «Аналітична діагности
ка отруєнь токсичними газами», тобто перед студентом 
ставиться загальна проблема «Трапилось отруєння газом». 

Заняття змодельовано таким чином:
1. До початку заняття: викладач підбирає кейси для 

студентів (із розрахунку 4 – 5 кейсів на групу), які включа
ють елементи клінічної картини отруєння та опис обста
вин, за яких трапилось отруєння; крім того, окреслює пе
релік газів, що включено до кейсів, та методів, які студент 
може використовувати для проведення хімікотоксиколо
гічного аналізу. Студенти повинні самостійно опрацювати 
вдома отримані ситуації, зробити припущення щодо мож
ливої причини отруєння, визначитися щодо схеми вико
нання досліджень, тобто обрати об’єкти дослідження, 
способи їх пробопідготовки, методики виявлення та іден
тифікації нативної речовини або її метаболітів, методики 
визначення кількісного вмісту ідентифікованих речовин.

2. На занятті: викладач організовує попереднє обгово
рення кейса, тобто перевіряє ступінь готовності студентів 
до дискусії. Потім група поділяється на 5 підгруп; за кож
ним кейсом студентам пропонується такий порядок робо
ти – перша підгрупа робить обґрунтування висновку щодо 
газу, який став причиною отруєння, та пропонує об’єкти 
для дослідження з поясненнями щодо вибору; друга під
група обґрунтовує порядок пробопідготовки обраних 
об’єктів до аналізу; третя підгрупа пропонує методики ви
явлення та ідентифікації досліджуваної речовини; четвер
та підгрупа – методики їх кількісного визначення. П’ята 
підгрупа виконує роль «рецензента» – студенти оцінюють 
правильність та доцільність кожного з етапів досліджен
ня, запропонованого колегами.

3. Після заняття: викладач оцінює виконану роботу, 
звертає увагу на ключові моменти, які могли призвести до 
хибного шляху у виконанні досліджень та власне некорек
тного висновку експерта.

Застосування такої моделі проведення заняття дозво
ляє:

– розвинути у студентів навички аналізу і критичного 
мислення;

– розвинути здатність поєднувати теорію та практику;
– спонукати їх до пошуку додаткової інформації;
– сформувати навички оцінки альтернативних варіан

тів в умовах невизначеності;
– підвищити мотивацію на розширення бази теоре

тичних знань для вирішення прикладних задач.
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ВИЯВЛЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНО-ТИПОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ СТУДЕНТІВ ДЛЯ СТВОРЕННЯ 

ІННОВАЦІЙНИХ НАВЧАЛЬНИХ ПРОГРАМ, СПРЯМОВАНИХ НА РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ

Шпонька І. С., Короленко Г. С., Пісоцька Л. А., Алексєєнко О. А., Гриценко П. О.
Державний заклад «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»

Вступ. Головним завданням вищої освіти України на 
сучасному етапі є забезпечення якості підготовки фахівців 
на рівні міжнародних стандартів і тому як засіб модерніза
ції вищої медичної освіти важливий компетентнісний під
хід, що спрямований на кінцевий результат освіти: перехід 
від теоретичних знань до фахової компетентності.

Перед викладачами стоїть завдання підвищити про
дуктивність навчальної діяльності студентів, допомогти 
їм навчитись правильно вирішувати різні проблеми у пев
них ситуаціях (навчальних, професійних, життєвих), фор
мувати особисту відповідальність за отримані результати 
навчання. Прагнення студента до успішного оволодіння 
навчальною програмою, стійка спрямованість до викорис
тання набутих знань, практичних навичок та досвіду на 
користь суспільства – найважливіша передумова успіш
ності та ефективності його навчання у ВНЗ.

Основна частина. Педагогічний процес на будь
якому рівні освіти вимагає постійного удосконалення. На 
кафедрі патологічної анатомії і судової медицини ДМА 
для реалізації засад компетентнісного підходу навчальні 
цілі практичних занять, самостійної роботи формуються 
через компетентність (фахову та загальну); методичне за
безпечення практичних занять, самостійної роботи, лек
цій спрямоване на реалізацію компетентностей з викорис
танням інноваційних технологій; оцінювання результатів 
навчання визначається рівнем практичних навичок у ви
рішенні клінікоанатомічних задач, макро – та мікроско
пічної діагностики патологічних процесів або захворю
вань, їх ускладнень.

Саме від вчителя, його особистісних характеристик, 
професіоналізму, світоглядної культури, духовномораль
ного обличчя залежить реалізація навчальних планів, 
якість освітніх послуг, виховання молоді як у процесі на
вчання, так і в позанавчальний час.

Мета цієї статті – показати шляхи удосконалення на
вчальновиховної роботи студентів на кафедрі академії із 
залученням студентського наукового товариства (СНТ).

Ведучим у вихованні є самовдосконалення, тому піс
ля проведення перших лекцій або практичних занять з ме
тою самооцінки особистості студентам надається можли
вість відповісти на питання анкети: «Якими властивостя
ми характеру повинен обов’язково володіти лікар? Які із 
властивостей недостатньо розвинені у Вас на цей час? Що 
потрібно зробити, щоб сформувати ці якості? Яка допо
мога буде потрібна Вам у цій справі з боку викладачів і 
колективу групи? Чи достатньо критично Ви ставитесь до 
факту аморальної поведінки окремих студентів та ін.?» 
Після аналізу анкет викладачі кафедри вносять доповне
ння у план виховної роботи, більш цілеспрямовано органі
зовують індивідуальну роботу зі студентами.

Щорічно кількість членів СНТ складає 3032 студента, 
але до засідання СНТ долучаються понад 60 студентів ІІVI 
курсів. Засідання СНТ відбувається щомісячно за типом 
міжкафедральних наукових конференцій, за участю декіль
кох кафедр академії (тільки у 20172018 навчальному році 

– кафедри мікробіології, вірусології та епідеміології, пато
логічної фізіології, внутрішньої медицини 1, внутрішньої 
медицини 2, внутрішньої медицини 3, педіатрії 3 та неона
тології, педіатрії 2, онкології і медичної радіології), а також 
лікарів обласного патологоанатомічного бюро. Такі спільні 
засідання СНТ дають змогу з різних наукових позицій роз
глянути навчальнонаукову тему, невід’ємною частиною є 
розбір цікавих патологоанатомічних, клінічних випадків, у 
ході якого викладачі діляться зі студентами власним досві
дом. Під час проведення таких монотематичних конферен
цій обов’язково включається ряд важливих виховних деон
тологічних моментів: ставлення лікаря до пацієнта, «паці
єнтлікар», «патологоанатом і родичі», «лікарлікар» та 
інші. Для естетичного асоціативного мислення демонстру
ються слайди полотен видатних художників, прослухову
вання музичних композицій, сюжети яких співзвучні з те
мою засідання гуртка. Також використовуються класични 
афоризми, які надають філософський відтінок заняттю та 
нерідко породжують оптимістичні почуття у студентів. 
Гуртківці з високими творчими здібностями долучаються 
до науководослідницької роботи. Результати проведених 
ними досліджень узагальнюються у вигляді наукових тез, 
статей та подаються на конкурс.

Першочерговим завданням СНТ є поглиблення знань 
з предмету «патоморфологія», який вивчає матеріальний 
субстрат захворювань, удосконалення практичних нави
чок із даної дисципліни.

Технологія формування творчої особистості виявляє 
певні аспекти та алгоритми дій, але діяльність учня не по
винна регламентуватись. Цей процес має бути сповнений 
елементами творчості, тому вже на першому засіданні 
гуртка студент сам обирає навчальнонаукову тему для 
майбутньої презентації. Для цього треба обробити, проа
налізувати інформацію з різних бібліографічних джерел. 
Таким чином студент отримує і загальну, і фахову компе
тентність. Віра викладача в те, що студент впорається з 
цією задачею теж несе позитивну мотивацію для удоско
налення власного «Я» і може відігравати роль компенсую
чого фактору у випадках недостатньо високих здібностей 
студентів, проте у зворотному напрямку даний фактор не 
працює.

Згідно з педагогічною, психоаналітичною літературою 
[1], актуалізація когнітивного компоненту творчої особис
тості залежить від типу пізнання дійсності (конкретнооб
разного правопівкульового підсвідомого, абстрактнотеоре
тичного лівопівкульового свідомого та інтегрального, твор
чого, котрий поєднує функціональні ресурси обох півкуль 
головного мозку). Крім того, загальновідомо, що процес 
пізнання світу тісно пов'язаний з типом репрезентативної 
системи людини. Психологічний напрям нейронлінгвіс
тичного програмування (НЛП) поділяє людей на три групи, 
залежно від того, який перцептивний канал сприйняття дій
сності переважно розвинутий: аудіальний, візуальний чи 
кінестетичний. Процес пізнання світу визначається також і 
емпатійною здатністю людини до співчуття, спроможності 
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зрозуміти емоційні та мотиваційні спонуки іншої людини. 
Суттєво, що концепція функціональної асиметрії півкуль 
головного мозку виявляє спрямованість на поведінкову 
цільність як єдність півкульових стратегій пізнання дій
сності, оскільки півкулі функціонально співвідносяться з 
такими сторонами людини, як механізм цілеутворення (ліва 
півкуля) та механізм пошуку (вибору) засобів досягнення 
мети (права півкуля), при цьому ліва півкуля організовує 
вольове зусилля індивіда. Синтез типів пізнання дає вихід у 
сферу творчого, цілісного пізнання дійсності, у сфері якого 
поєднуються мислитель і митець. У контексті концепції 
функціональної асиметрії півкуль головного мозку як по
єднання вольового (лівопівкульового) та пасивноспогля
дального (правопівкульового) типів пізнання й освоєння 
світу, оскільки саме ліва (аналітична, абстрактнологічна) 
півкуля переважним чином організовує вольове зусилля ін
дивіда, в той час коли права півкуля активна у стані твор
чості та вирішення проблем. Опираючись на ці дані [1] і 
власні дослідження [2], ми вважаємо, що педагог повинен 
визначати творчий потенціал кожного студента, який нероз
ривно пов'язаний із типом мислення, та на основі індивіду
альнотипологічних здібностей учнів створювати іннова
ційні програми, спрямовані на їхній особистісний та про
фесіональний розвиток. Нами було досліджено потенціал 
ментальної та психоемоційної активності групи студентів 
до і після проведення засідання СНТ (із прослуховуванням 
класичної музики) методом візуалізації газорозрядного сві
тіння (ГРВ, кірліансвітіння) їхніх пальців рук. Детальна 
характеристика отриманих даних нами опублікована у 2017 
році [2]. Застосування методу ГРВ дозволило виявити ре
зервні можливості студентів за типом мислення на відміну 
від психологічного тестування, та достовірно визначити 

змішані типи мислення. Робота гуртка кафедри сприяла по
зитивній зміні біоенергетичного стану студентів, але із різ
ним ступенем творчої і психоемоційної активності. Найкра
щі студенти гуртка мали змогу в поточному навчальному 
році показати здатність практично діяти під час участі у ІІ 
етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни 
«Патоморфологія», 1 студент (IV курс) отримав Диплом 3 
ступеня, а 3 студента з шести, які представляли команду 
академії – грамоти в окремих номінаціях.

Висновки. 1) Для визначення ментального та творчо
го потенціалу учнів у педагогічному процесі доцільно за
стосовувати метод кірліанографії (ГРВ), який на відміну 
від психологічного тестування дозволяє виявити резервні 
можливості студентів за типом мислення й на основі інди
відуальнотипологічних особливостей у подальшому 
створювати інноваційні програми, які спрямовані на їх 
особистісний та професійний ріст.

2) Організація навчальної роботи, СНТ кафедри патоло
гічної анатомії і судової медицини створює умови для розви
тку особистості студента та його фахової компетентності.
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ПИТАННЯ ВИВЧЕННЯ ПРЕДМЕТА «АНАТОМІЯ ЛЮДИНИ» ІНОЗЕМНИМИ СТУДЕНТАМИ  
В МЕДИЧНОМУ ВУЗІ

Шулик М. Б., Цуркан К. Л., Урсол Г. М.
Донецький національний медичний університет, м. Кропивницький, УКРАЇНА

Предмет анатомії людини займає одне з провідних 
місць серед фундаментальних навчальних дисциплін ме
дичного вишу.

Викладання анатомії людини на Міжнародному ме
дичному факультеті в м. Кропивницький проводиться з 
2016 р. англійською мовою. На Міжнародному Медично
му Факультеті Донецького національного медичного фа
культету навчається 775 іноземних студентів, 490 з яких 
мають мовою навчання англійську. Виконуються основні 
вимоги стандартів вищої медичної освіти, визначені Бо
лонським процесом.

Складність проведення занять з англомовними сту
дентами полягає в тому, що викладач повинен володіти не 
тільки теоретичними знаннями з предмету на високому 
рівні, ай практичними навичками, добре знати англійську 
мову та медичну термінологію.

Для досягнення максимального ефекту від вивчення 
дисципліни на кафедрі розроблені тематичні плани лек
цій, навчальних занять, перелік теоретичних питань та 
практичних навичок до кожного модуля, методичні реко
мендації до практичних занять.

З найбільш важливих та складних тем викладаються 
лекції з використанням сучасних технологій (таблиці, 

слайди, відеофільми). У зв'язку з дефіцитом літератури з 
анатомії людини англійською мовою, матеріал лекцій 
вкрай важливий при підготовці до занять.

Практичні заняття проходять у вигляді дискусій з об
говоренням незрозумілих питань, демонстрацією слайдів, 
обговорення клінічних випадків. Для досягнення макси
мального ефекту від вивчення дисципліни необхідно, щоб 
студенти отримували не тільки теоретичні знання, але й 
практичні навички. Для цього студенти користуються по
слугами бібліотеки, набувають практичних навичок на мо
делях анатомічного музею, активно користуються джере
лами інтернету. Наочні методи навчання спрямовані на 
формування у студентів уявлення про будову людського 
тіла та його індивідуальні особливості за допомогою ілю
страцій, схем, малюнків, препаратів, муляжів, атласів та 
інтеграцію предмета з клінічними дисциплінами.

Адекватне засвоєння практичних навичок інтенсифі
кує вивчення та засвоєння матеріалу, стимулює цікавість 
до предмету.

У зв'язку з введенням кредитномодульної системи 
з'явилась можливість оцінити рівень знань на етапі про
міжного та завершального контролю, виявити питання, в 
яких іноземні студенти найгірше орієнтуються. Студенти 
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мають можливість отримати від викладача повну інформа
цію про рівень знань та отримувати консультацію з питань 
навчального процесу.

Успішне засвоєння матеріалу залежить від викладача 
та старанності і раціонального використання студента 
часу навчального процесу.

Висновки: оптимізація вивчення анатомії людини пе
редбачає комплексне використання лекційного матеріалу з 
наочними методиками навчання та практичними навичка
ми, залучення ситуативних задач з госпітальної практики, 
дотичних теми уроку з анатомії, впровадження обов’яз
кового тестового контролю з кожної теми вивчення .

УДК 378.014.61:61(477.84)
ВІДДІЛ ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА 

ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ДВНЗ «ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І. Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО МОЗ УКРАЇНИ»

Шульгай А. Г., Машталір А. І., Кічаєва Т. М.
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»

Вступ. Із входженням вітчизняної освіти у Європей
ський освітній простір, відбувається адаптація національ
ної нормативноправової бази, до вимог світового співто
вариства. Важливе місце у цьому питанні виділено меди
цині, зокрема системі внутрішнього забезпечення якості 
освіти у медичних ЗВО.

Мета – проаналізувати діяльність відділу внутріш
нього забезпечення якості освіти як одного із підрозділів 
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет 
імені І.Я. Горбачевського МОЗ України».

Основна частина. Згідно Закону України «По вищу 
освіту» (від 01.07.2014 № 1556VII), в університеті розпо
чав функціонування, сектор, який з часом реформувався у 
відділ внутрішнього забезпечення якості освіти (далі – 
Відділ). Після набрання чинності нового Закон України 
«Про освіту» (від 5 вересня 2017 року № 2145VIII), яким 
передбачено зміни до Закону України «Про вищу освіту», 
Відділу було надано ширші повноваження. У відповіднос
ті до статті 16 Закону України «По вищу освіту», а також 
частини 3 статті 41 Закону України «Про освіту» осно
вною метою Відділу є впровадження до навчального про
цесу сучасних освітніх стандартів, методик та технологій, 
посилення орієнтації управління на якісні аспекти, забез
печення всіх рівнів управління інформацією, щодо якості 
освіти, підвищення якості підготовки фахівців шляхом 
здійснення цілеспрямованого моніторингу досягнень сту
дентів та викладачів, забезпечення та вдосконалення про
цесів системи управління якістю відповідно до стандартів 
ІSO 9001:2015, а також інших заходів, розроблених відпо
відно до концепції розвитку Університету, та згідно вимог 
чинного законодавства. 

За активної участі Відділу в 2017 році за результатами 
сертифікаційного аудиту, університет отримав сертифікат 
міжнародного стандарту ISO 90001:2015 на здійснення 
освітньої та наукової діяльності відповідно до вимог між

народних стандартів, а у 2018 році успішно пройшов по
вторний наглядовий аудит. 

Чимало зусиль докладається працівниками Відділу 
для планування, організації та проведення курсів педаго
гічної кваліфікації та стажування для науковопедагогіч
них та педагогічних працівників університету. Станом на 
початок 2018 року курси пройшли 99,6% науковопедаго
гічних працівників університету. Водночас, проводиться 
робота з молодими науковопедагогічних працівниками. У 
листопаді 2017 року Відділом було організовано та про
ведено школу молодого викладача. Курси прослухали 
173 особи, які отримали відповідні посвідчення.

Висновок. Таким чином, аналіз діяльності Відділу 
внутрішнього забезпечення якості освіти як одного із під
розділів університету дозволяє зазначити, що упродовж 
своєї діяльності він докладає чимало зусиль задля моніто
рингу якості як студентського контингенту, так і профе
сорськовикладацького колективу. Протягом короткого 
проміжку часу Відділ організував сертифікацію ІSO 
9001:2015, провів курси підвищення педагогічної кваліфі
кації, задля підвищення якості підготовки фахівців.

Література
1. Закон України «Про вищу освіту» (із змінами і до

повненнями) від 01.07.2014 №1556VII // URL: http: //
zakon2.rada.gov.ua/laws/show/155618 

2. Закон України «Про освіту» від 5 вересня 2017 року 
№ 2145VIII // URL: http: //zakon2.rada.gov.ua/laws/
show/214519 

3. Положення про відділ внутрішнього забезпечення 
якості вищої освіти ДВНЗ «Тернопільський державний 
медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ 
України». Затверджене вченою радою університету прото
кол №1 від 31.01.2018 р. та введене в дію наказом ректора 
№42 від 30.01.2018 р.
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДГОТОВКИ ВИКЛАДАЧА  
ДЛЯ СИСТЕМИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Шульгай А. Г., Ястремська С. О., Шульгай О. М., Свистун Р. В.
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»

Вступ. Стрімкий розвиток інформаційних і комуніка
ційних технологій призводить до значної перебудови ін
формаційного середовища сучасного суспільства, розши
рює спектр спеціальностей та ініціює пошук ефективних 
підходів до підготовки практикоорієнтованих фахівців 
для обробки значних обсягів інформації. 

Розширення можливостей використання інформацій
них комп’ютерних технологій в сфері освіти, зростання 
попиту на дистанційне навчання вимагає від викладачів, 
які працюють у системі дистанційної освіти володіння су
часними технологіями теорії і методики організації дис
танційного навчання.

Основна частина. Під дистанційним навчанням ро
зуміється педагогічна діяльність, в рамках якої організову
ється інтерактивна взаємодію як між Викладачем і студен
том між ними і інтерактивним джерелом інформаційного 
ресурсу, що включає всі компоненти освітнього процесу. 
Система дистанційної освіти передбачає проведення сис
тематичних занять зі студентом з використанням засобів 
комунікацій та освітніх ресурсів мережі Інтернет (веб
квести, телеконференції, віртуальні дискусії, ситуаційний 
аналіз). Для забезпечення якісного проведення дистанцій
них занять викладач повинен застосовувати також сучасні 
новітні технології подання інформації (інфографіка, 
скрайбінг, інтелекткарти, скетч, сторітеллінг, тимчасова 
шкала, доповнена реальність і т.д.), а також різні види тес
тів, інтерактивних форм, автоматичні опитування що до
зволяє досягти автоматичного контролю за діяльністю сту
дента.

У Тернопільському державному медичному універси
теті більше 10 років проводяться заняття як на до диплом
ному, так і на післядипломному рівні за дистанційною 
формою навчання. Колективами кафедр та навчальних 
підрозділів підготовлено великі об’єми навчальних мате
ріалів, розроблено та використовується в освітньому про
цесі дистанційний контроль знань, який базується на плат
формі Moodle. 

Аналіз багаторічного досвіду дистанційного навчання 
дозволив сформувати основні організаційнопедагогічні 
компетенції, якими повинен володіти викладач дистанцій
ної освіти. До організаційних компетенцій слід віднести:

 – методичне проектування освітнього процесу за до
помогою побудови моделі дистанційного навчання;

 – розробку різних видів організаційної документації 
для проведення дистанційного курсу з урахуванням вико
ристовуваних форм і засобів;

 – розробку електронного контенту, включаючи різні 
види педагогічного контролю, проектування системи дис
танційної оцінки якості контрольних завдань, вміння ви
бору програмного забезпечення і технологій проведення 
контролю при дистанційній освіті.

Серед педагогічних компетенцій доцільно виділити:
 – володіння формами організації дистанційного на

вчання, методами, використанням адекватних їм засобів 
комунікацій на практиці;

 – проведення дистанційного контролю знань;
 – проведення освітніх заходів з урахуванням психо

логічних особливостей поведінки учнів у віртуальній се
редовищі;

 – організація та проведення рефлексії, анкетування 
дистанційних студентів (курсантів);

 – вміння аналізувати конкретну навчальну ситуацію, 
орієнтуватися в нормах і етики спілкування викладачів і 
студентів (курсантів);

 – здатність до самостійної пізнавальної діяльності, 
яка базується на отриманні знань з різних джерел інфор
мації;

 – здатності оцінювати власні професійні можливості, 
навички самоорганізації.

Висновок. 1. Дистанційна освіта у сучасні підготовці 
фахівців галузі знань «Охорона здоров’я» та безперевно
му професійному розвитку лікарів відіграє важливу роль, 
і повинна скласти важливу частку освітнього процесу.

2. Обов’язковою професійною вимогою до виклада
чів, які забезпечують дистанційне навчання студентів 
(курсантів) є їхня здатність володіти організаційними та 
педагогічними компетенціями дистанційної освіти.

Література
1. Воронкін О.С. Організація дистанційних техноло

гій навчання на основі комп’ютерних інформаційних сис
тем вищих навчальних закладів України [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/
ejournals/vsunud/20186E/09vosnzu.htm

2. Польова Л.В. Проблеми дистанційної освіти /Л.В. 
Польова// Карпатський край. – 2016. – №1. – С.104110.

ДОСВІД ВИКЛАДАННЯ ПАТОМОРФОЛОГІЇ СТУДЕНТАМ СТОМАТОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ 
НАВЧАННЯ В ЗАПОРІЗЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ МЕДИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

Шулятнікова Т. В., Шаврін В. О.
Запорізький державний медичний університет

Вступ. Кафедра патологічної анатомії і судової меди
цини є однією з небагатьох, дисципліни якої надають мож
ливість студентам застосовувати теоретичні знання меди
кобіологічного, а також пропедевтичного характеру з по
передніх етапів навчання в опануванні комплексної кліні
коморфологічної інформації, що є принциповою умовою 

для розвитку належного рівня клінічного мислення і фун
даментом, що є необхідним для формування компетентно
го сучасного лікаря будьякої сфери медицини [1]. 

Основна частина. В Запорізькому державному медич
ному університеті (ЗДМУ) дисципліна «Патоморфологія» 
викладається студентам усіх медичних факультетів, у тому 
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числі і студентам стоматологічного профілю (III медичний 
факультет). Останні починають вивчати «Загальну пато
морфологію» на другому курсі у 4 семестрі, продовжують 
– на третьому, в 5му семестрі, вивчаючи «Системну пато
морфологію». За весь цей період передбачено складання 
чотирьох субмодульних контролів (два – в 4 семестрі, два 
– в 5му), та двох модульних – із «Загальної» та «Системної 
патоморфології». Після складання підсумкового контролю 
«Модуль2» студенти на зимовій сесії складають тестовий 
комп'ютерний іспит зі всієї дисципліни, результат якого та
кож враховується під час визначення кінцевої оцінки з дис
ципліни. Особливістю цього іспиту є те, що в загальну базу 
тестових завдань окрім кафедральних задач є великий від
соток (приблизно 80%) тих, що були запозичені із держав
ної тестової бази «Крок1» для студентів стоматологічного 
профілю і містять у собі питання стосовно патоморфології 
зубощелепної ділянки. Вищезазначена іспитова тестова 
база в цілому включає біля 700 тестових завдань і доступна 
для усіх студентів стоматологічного профілю. Особливістю 
5тирічної стоматологічної освітньої програми є те, що 
окремі дисципліни відповідно з нею передбачено вивчати 
за дещо скороченою програмою, а окремі предмети, що ви
вчаються на інших медичних факультетах, зовсім відсутні в 
програмі. Завдяки цьому, а також відносно низькому рівню 
початкової мотивації студентів до поглибленого вивчення 
соматичної патології, недостатній готовності до сприйняття 
нової клінічної інформації на другому курсі навчання, ви
никають певні складнощі в самостійному визначенні пріо
ритетних питань під час самопідготовки студентів. Тому, 
починаючи з 20162017 навчального року в навчальний 
процес на кафедрі було впроваджено навчальні практику
ми, структура і зміст яких відповідає навчальній програмі, 
але має деякі особливості. Серед них треба виділити наяв
ність акцентуації в тематичній структурі тестових завдань 
для кожного заняття, яка відображає загальні тенденції у 
смисловому змісті, притаманні державній базі тестів 
«Крок1» для стоматологічного профілю. Зважаючи на до
статнє забезпечення кафедри плазмовими панелями, а та
кож можливість використання додаткової комп'ютерної тех
ніки створюються умови проведення занять, які дозволя
ють застосовувати найефективніші педагогічні прийоми, 
які сприяють реалізації адаптованого підходу до кожного 
напрямку медичної спеціалізації, зокрема, стоматологічно
го профілю. При двохгодинних практичних заняттях спо
чатку проводиться тестова перевірка вхідного рівня знань 
(5 хв.). Наступним кроком є усна бесіда викладача зі студен

тами, в ході якої виявляється глибина засвоєння нового ма
теріалу і вміння застосовувати отримані раніше знання в 
розв’язанні клінічних задач. В ході бесіди одночасно про
водиться мультимедійна презентація, в якій представляють
ся усі макро – і мікропрепарати, передбачені кожним занят
тям. Під час презентації студенти мають можливість стави
ти запитання викладачу і самостійно описувати патоморфо
логічні зміни, пояснюючи їх причини. Найбільш важливі в 
навчальному сенсі мікропрепарати студенти зарисовують в 
практикумах. На усе вищезазначене передбачено 50 хвилин 
заняття. Також робочі протоколи забезпечені таблицями, 
схемами, що акцентують увагу на певній проблематиці, а 
також рядом питань теоретичного плану (класифікації, ста
дії морфогенезу та ін.), на які студент повинен дати письмо
ву відповідь під час заняття (20 хв.). Далі проводиться 
контроль вихідних знань студентів за допомогою так зва
них «якірних» тестів бази «Крок1» для стоматологічного 
профілю (10 хв.). Перевірка тестових відповідей і вистав
лення оцінок за практичне заняття займає 5 хвилин. Даний 
алгоритм проведення занять і впровадження адаптованих 
практикумів, забезпечених «якірними» тестами та акценту
ванням уваги студентів на окремих питаннях програми на 
етапі самопідготовки і під час самостійної роботи сприяє 
більшій активності і зацікавленості студентів, вищому рівні 
мотивації до навчання, більшій ефективності засвоєння клі
нічної дисципліни [2], про що свідчить зростання на майже 
8% показників якісної успішності і відсотка студентів, що 
успішно склали тестовий іспит під час зимової сесії (зрос
тання на 6%) відносно попереднього досвіду викладання 
дисципліни. 

Висновки. Впровадження навчальнометодичних ма
теріалів, що враховують вхідний рівень теоретичної під
готовки і особливості мотивації різних медичних профілів 
навчання, акцентують увагу на певних питаннях під час 
самопідготовки, сприяє більш ефективному засвоєнню 
дисципліни, про що свідчить зростання показників успіш
ності студентів відносно досвіду попередніх років.
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пліни «Педіатрія» на кафедрі факультетської педіатрії із 

застосуванням сучасного діагностичного обладнання та 
новітніх методик навчання. Основна частина. На кафедрі 
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факультетської педіатрії, дисципліна «Педіатрія» виклада
ється студентам 4 та 6 курсів І медичного та ІІ міжнарод
ного факультетів і студентам 4 курсу ІІ медичного факуль
тету. Всі теоретичні знання студенти застосовують на 
практичних заняттях «біля ліжка хворого» у відділеннях. 
Компетентності, щодо практичної роботи засвоюються на 
сучасному діагностичному обладнанні. Практичні нави
чки відпрацьовуються на навчальних муляжах, а підготов
ка до ліцензійного іспиту «Крок2» проводиться із залу
ченням комп'ютерної системи «Ratos» та onlineкурсу 
«СРС. Крок2» на платформі edX. Досвід впровадження 
проблемноорієнтованого навчання в рамках програм 
«TEMPUS» та «ТАМЕ» також спрямований на покращен
ня засвоєння студентами теоретичних знань та компетент
ностей. Висновок. Наведений досвід викладання дисци
пліни «Педіатрія» на кафедрі факультетської педіатрії, 
сприяє підвищенню якості набутих теоретичних знань та 
компетентностей у студентів, а забезпечення можливості 
роботи майбутніх лікарів на сучасній діагностичній апара
турі під керівництвом досвідченого викладача підвищує 
навчальну активність та мотивацію до навчання. 

Summary. Purpose: optimization of the teaching of the 
discipline "Pediatrics" in the department of faculty pediatrics 
with the use of modern diagnostic equipment and the latest 
teaching methods. Results. At the department of faculty 
pediatrics, the discipline "Pediatrics" is taught to students of 
the 4th and 6th courses and I medical and II international 
faculties and students of the 4th courses of the II medical 
faculty. All theoretical knowledge students apply in practical 
classes "at the bedside of the patient" in the departments. 
Competencies in practical work are studied on modern 
diagnostic equipment. Practical skills are worked out on the 
training models, and preparation for the licensed exam "Krok
2" is carried out using the computer system "Ratos" and the 
online course "CPC. Step2 "on the platform edX. The 
experience of introduction of problemoriented training within 
the framework of the programs "TEMPUS" and "TAME" is 
also aimed at improving the students' mastering of theoretical 
knowledge and competencies. Conclusions. The above 
experience of teaching the discipline "Pediatrics" at the 
department of faculty pediatrics, contributes to improving the 
quality of acquired theoretical knowledge and competencies 
among students, and ensuring the possibility of future doctors 
working on modern diagnostic equipment under the guidance 
of an experienced teacher enhances learning activity and 
motivation for learning. 

Ключові слова: кафедра, педіатрія, компетентності, 
студенти

Key words: department, pediatrics, competence, students 
Вступ. На сучасному етапі, підготовка майбутніх лі

карів повинна проводитись з урахуванням необхідності 
засвоєння ними не тільки теоретичних знань, а і комуніка
тивних, мовних та професійних компетентностей. Комуні
кативна компетентність, поруч з ефективною практичною 
діяльністю, є запорукою успішності навчання та підготов
ки висококваліфікованого фахівця, здатного думати і при
ймати нестандартні та швидкі рішення [4]. Професія ліка
ря також вимагає широкої мовної підготовки, тому що 
пов'язана з інтенсивним спілкуванням та потребує точно
го вираження понять і категорій у різних сферах медицини 
[1]. В той же час, формування професійної компетентності 
особистості майбутнього медика – це головне завдання пе
дагогічної освіти, розв'язання якого залежить від виклада

ча [2]. Професійна компетентність є важливим чинником 
підготовки й діяльності майбутнього лікаря, формування 
якої визначається навчальним процесом та може якісно й 
швидко відбуватися завдяки систематичній науковій робо
ті – невід’ємному компоненту підготовки спеціалістів з 
вищою освітою [5]. Отже, формування комунікативної 
компетентності із професійною спрямованістю не вида
ється можливим без широкого використання арсеналу 
цифрових технологій [4]. Окрім того, інтерактивні техно
логії є суттєвим та важливим елементом покращення 
якості навчання, оптимізації загальної ерудованості та 
стимуляції творчої складової особистості студента вищого 
медичного закладу, покликані забезпечити кращий резуль
тат підготовки кваліфікованого фахівця, конкурентноздат
ного на світовому ринку праці [3]. 

Мета роботи – оптимізація викладання дисципліни 
«Педіатрія» на кафедрі факультетської педіатрії із застосу
ванням сучасного діагностичного обладнання та новітніх 
методик навчання, спрямованих на покращення засвоєння 
студентами теоретичних знань та професійних компетент
ностей. 

Основна частина. На кафедрі факультетської педіа
трії, дисципліна «Педіатрія» викладається студентам 4 та 
6 курсів І медичного та ІІ міжнародного факультетів і сту
дентам 4 курсу ІІ медичного факультету. За основне кредо 
формування професійної компетентності майбутніх ліка
рів можна взяти вислів Гордона Драйдена: «Має значення 
тільки те знання, яке використовується на практиці». Тому 
всі свої набуті теоретичні знання в процесі навчання, сту
денти застосовують на практичних заняттях «біля ліжка 
хворого» у відділеннях. Із великою цікавістю опановують 
студенти компетентності, щодо інтерпретації клінічних, 
лабораторних, інструментальних, рентгенологічних та ін
ших сучасних методів дослідження. З метою оптимізації 
навчального процесу, на кафедрі наявне сучасне облад
нання: апарат ультразвукової діагностики «Esaote Mylab 
50», комп'ютерні комплекси для спірографічного дослі
дження «Спіроком», «Пульмовент», «Пульмовінд», елек
трокардіограф «Кардіолаб» на яких проводяться дослі
дження хворим дітям, а студенти мають змогу вчитись 
працювати з апаратурою та правильно трактувати резуль
тати інструментальних досліджень. Практичні навички 
щодо фізикального обстеження пацієнтів додатково від
працьовуються на навчальних муляжах та фантомах, а 
тренінги з тестування при підготовці до ліцензійного іс
питу «Крок2» проводяться із залученням комп'ютерної 
системи навчання «Ratos» та onlineкурсу «СРС. Крок2» 
на платформі edX з використанням технології дистанцій
ного навчання на базі хмарних сервісів. Впровадження 
новітніх методик навчання в повсякденну педагогічну 
практику вищих навчальних закладів медичної освіти, а 
саме – проблемноорієнтованого навчання студентів в 
рамках програм «TEMPUS» та «ТАМЕ», спрямоване на 
удосконалення практичноорієнтованої діяльності студен
тів. Слід відмітити, що іноваційні підходи до навчання з 
можливістю обміну міжнародним досвідом, дають най
більш плідні результати в розвитку креативності студен
тів, засвоєння ними теоретичних знань та їх практичного 
застосування. Ці нестандартні підходи до викладання дис
ципліни покращують засвоєння студентами теоретичних 
знань та компетентностей. 

Основним показником високої кваліфікації викладача 
є його лікарський практичний, викладацький і науковий 
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досвід роботи та знання, вміння і успішність студента, 
тому залучення вербальних, невербальних, інтерактив
них, дистанційних методик навчання та поліпшення якос
ті викладання є однією із пріоритетних напрямків роботи 
співробітників кафедри. За сучасною загальною тенденці
єю, молоді викладачі активно їздять за кордон на конфе
ренції (не тільки як доповідачі, а і як слухачі) та стажуван
ня. Невід'ємною частиною цих поїздок є і екскурсійні про
грами, де молодь теж має змогу підвищувати або закрі
плювати свої знання з англійської мови на рівень В2, спи
раючись на основні кваліфікаційні вимоги в умовах ре
формування вищої освіти і євроінтеграції. В цей час, ви
кладачі середнього та похилого віку, викладають у студен
тів з додатковим педагогічним навантаженням, проте і 
вони, хоч вже і не «молоді та перспективні», але теж про
довжують роботу над вдосконаленням своєї педагогічної 
майстерності щодо надання сучасних знань студентам з 
дисципліни «Педіатрія», плекаючи мотивацію як у студен
тів, так і у себе, намагаючись знаходити задоволення у що
денній роботі, при підготовці до практичних занять із за
лученням сучасних міжнародних протоколів діагностики 
та лікування дитячих хвороб.

Висновки. Оптимізація викладання дисципліни «Пе
діатрія» на кафедрі факультетської педіатрії сприяє підви
щенню якості набутих теоретичних знань та компетент
ностей у студентів, а забезпечення можливості роботи 
майбутніх лікарів на сучасній діагностичній апаратурі під 
керівництвом досвідченого викладача, формує у них стій
кий інтерес до предмету та процесу пізнання, підвищує 
навчальну активність та мотивацію до навчання. 
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НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ЗА ФАХОМ 
«АКУШЕРСТВО ТА ГІНЕКОЛОГІЯ»

Щербина М. О., Кузьміна О. О.
Харківський національний медичний університет

Вступ. Якість освіти у вищому медичному навчально
му закладі нерозривно пов'язана з питаннями навчально
методичного забезпечення (НМЗ) викладання дисципліни. 

Основна частина. Предмет «Акушерство та гінеко
логія» є одним з основних у структурі освіти в медичному 
Вищі, тому НМЗ на кафедрах даного профілю має велике 

значення у підготовці майбутніх лікарів та спрямовано на 
вивчення питань репродуктивного здоров'я жінки, веден
ня вагітності, пологів, післяпологового періоду та періоду 
новонародженості. Основна мета викладання предмета 
«Акушерство та гінекологія» – забезпечення високого рів
ня теоретичної та практичної підготовки студентів до са
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мостійної лікарської діяльності. Для оптимізації НМЗ 
співробітниками кафедри розроблені навчальні плани, ти
пові та робочі програми, посібники, методичні розробки 
для читання лекцій і проведення практичних занять, нао
чні засоби навчання, матеріали контролю знань студентів 
та інше, що дозволяє раціонально організувати навчаль
ний процес відповідно до сучасних тенденцій в освіті. Ка
федра приділяє велику увагу розвитку електронних ресур
сів, використанню стимуляційних та інтерактивних мето
дів навчання студентів у процесі оволодіння дисципліною. 
Електронні навчальні ресурси розроблені до кожної теми 
заняття й включають ситуативні задачі, контрольні питан
ня, тести, фантомні теми, що допомагають імітувати про
цеси пологів, акушерських та гінекологічних маніпуляцій 
і операцій. НМЗ кафедри у навчальному процесі сприяє 

засвоєнню студентами практичних навичок з акушерсько
гінекологічної допомоги, які відпрацьовуються на фанто
мах або акушерських муляжах.

Висновки. НМЗ системи внутрішнього моніторингу 
навчального процесу на кафедрі акушерства та гінекології 
№1 ХНМУ, є потужним засобом управління підготовкою 
майбутніх лікарів та спрямовано на подальше удоскона
лення знань та клінічної майстерності студентів.
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ВИХОВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ З ДИТЯЧОЇ ХІРУРГІЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ

Яковенко Л. М., Чехова І. Л., Ковтун Т. О. 
Національний медичний університет імені О. О. Богомольця 

Вступ. В основі визначення компетентності, яке заде
кларовано в Законі України «Про вищу освіту» (2014 р.), 
покладені ключові слова: динамічна комбінація знань, 
умінь і практичних навичок до підготовки будьякого спе
ціаліста, яке відмічає здатність особи успішно здійснюва
ти професійну та подальшу навчальну діяльність. В сенсі 
освітніх реформ набуває особливого значення професійна 
підготовка майбутнього лікаря – особливо дитячого хірур
га стоматолога. Адже засвоєння умінь, виконання прак
тичних навичок є складовою та забезпечує якість ліку
вальної роботи. Використання здобутих знань в процесі 
навчання для здійснення практичних навичок на фанто
мах, симуляційних пацієнтах та на пацієнтах в реалії, го
тує студента до самостійної роботи. 

Основна частина. Програмою підготовки лікарясто
матолога передбачено вивчення дисципліни «Дитяча хі
рургічна стоматологія» протягом двох курсів, на що виді
лено сумарно 180 годин: 4й курс 10 годин лекцій, 60 – 
практичні заняття та 20 годин – самостійна робота, так 
само розподілені години на 5му курсі. Студенти почина
ють вивчати та здобувати практичні навички з дисципліни 
на 4му та продовжують на 5му курсі. Практичне заняття 
складається з декількох частин – починається з написання 
тестових завдань за темою, наступною перевіркою робіт 
та аналізу помилок протягом 2030 хв., далі опитування – 
1520 хв., потім суто практична частина. На кафедрі ство
рено всі умови для опанування практичними навичками та 
використовуються наступні види оволодіння ними:

На муляжах черепа та моделях студенти відпрацьову
ють техніку виконання провідникових анестезій, розтину 
підокісних абсцесів, видалення зубів, ушивання лунки 
Пподібним швом, первинної хірургічної обробки (ПХО) 
укушеної, забитої та колотої ран, імобілізаціі гладкою ши
ноюскобою при повних вивихах зубів.

Оволодіння навичками в умовах, наближених до ре
альних – видалення зубів та розтин підокісних абсцесів та 
ушивання ран на тваринному матеріалі. 

Case studies – – студентам пропонується вирішення 
конкретної ситуаційної задачі, використовуючи стандарт
ні дидактичні роздаткові матеріали до кожного заняття. 
Набір вміщує фото пацієнта, клінічну характеристику, ре

зультати додаткових методів обстеження (досліджень кро
ві, сечі, даних рентгенограм. КТ, МРТ, УЗД тощо). Завдан
ня полягає в необхідності визначення попереднього діа
гнозу, проведенні диференційної діагностики зі схожими 
захворюваннями, обґрунтуванні клінічного діагнозу, скла
данні плану лікування та знеболення втручання. Такий 
вид навчання включає і самостійну роботу студента над 
умовою задачі, і «мозковий штурм» в межах малої групи, і 
спілкування між собою із захистом своєї позиції, консуль
тацію викладача за необхідністю.

Для полегшення опанування необхідними практични
ми навичками на кафедрі створені відеопрезентації осно
вних видів оперативного лікування хірургічних захворю
вань у дітей, видано буклети візуалізованих алгоритмів 
виконання навичок, які перевіряються на ПМК та Держав
ному ліцензійному практично – орієнтовному іспиті. Роз
роблені та видані робочі зошити окремо для 4го та 5го 
курсів для контролю не тільки самостійної підготовки до 
занять, а й опанування необхідними практичними нави
чками, які розміщені в таблиці, де проставляється підпис 
студента та викладача за умови правильного виконання 
навички. 

Робота з реальним пацієнтом – дитиною – в різних 
умовах: амбулаторному прийомі на клінічних базах кафе
дри та в щелепнолицевому відділенні – в палаті, 
перев‘язочній, операційній, на травматологічному пункті, 
яка складається зі збору скарг, анамнезу захворювання та 
життя, об’єктивного обстеження, оцінки даних додатко
вих методів дослідження, асистенції на операціях, допо
моги на перев‘ язках тощо.

Контроль якості набутих вмінь проводиться щоденно 
на семінарських заняттях у вигляді круглих столів та під 
час складання підсумкового модульного контролю (ПМК) –
оцінка виконання практичних навичок по розроблених на 
кафедрі чеклистах, які є елементом OSKI2. 

Висновки. Впровадження нових технологій навчан
ня, оптимальне їх поєднання з традиційними, заохочення і 
мотивація студента дає можливість отримати максималь
ний результат оволодіння навичками, які ідентифікуються 
кількісно та оцінюються на практичних заняттях, ПМК та 
Державному практично – орієнтованому іспиті.
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МЕТОДИЧНИЙ СУПРОВІД НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ З ДИСЦИПЛІНИ «ФТИЗІАТРІЯ»  
ДЛЯ СТУДЕНТІВ – ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН 4 КУРСУ

Ясінський Р. М.
Запорізький державний медичний університет

Вивчення навчальної дисципліни «фтизіатрія» потре
бує від студентів знань з фундаментальних дисциплін, 
пропедевтичної терапії, педіатрії, з окремих аспектів ін
фекційного процесу. Окрім цього, успішне опанування 
даної дисципліни можливе лише за умов вмілого поєднан
ня теоретичних знань з базових дисциплін, з фтизіатрії та 
практичних навичок як із інших клінічних предметів, так і 
спеціальних практичних умінь із фтизіатрії [1, 3]. У сучас
них умовах вагому роль у навчальному процесі відіграє 
використання інформаційних технологій [2]. Але при 
спробі реалізації даного завдання у студентів – іноземних 
громадян часто виникають труднощі, пов’язані із відсут
ністю мотивації, наявності мовного бар’єру, доступу до 
інформації, наочності матеріалу у запропонованих підруч
никах, неправильним розумінням представленої інформа
ції, тощо. 

На кафедрі фтизіатрії і пульмонології Запорізького дер
жавного медичного університету створено всі умови для 
оптимізації навчального процесу для студентів – іноземних 
громадян 4 курсу при вивченні дисципліни «фтизіатрія». 
Це реалізовано за рахунок: розміщення лекцій з дисципліни 
«фтизіатрія» на електронній сторінці кафедри фтизіатрії і 
пульмонології; створення навчальних посібників із темати
ки кожного окремого заняття і їх розміщення на електро
нній сторінці кафедри в базі навчальнометодичних ресур
сів; розробки онлайн курсу із самостійної роботи для сту
дентів – іноземних громадян 4 курсу із дисципліни «фтизі
атрія»; наявності бази тестів із дисципліни «фтизіатрія» і 
можливості студентами використовувати їх у підготовці до 
практичних занять для закріплення матеріалу.

Розміщення циклу лекцій із предмету «фтизіатрія» на 
електронній сторінці кафедри дозволяє студентам – іно
земним громадянам використовувати їх у підготовці до 
практичних занять, підсумкового модульного контролю, 
структурувати викладений у підручниках матеріал.

На кафедрі фтизіатрії і пульмонології Запорізького 
державного медичного університету із кожної теми прак
тичного заняття створено відповідний навчальний посіб
ник. У навчальних посібниках викладено навчальний ма
теріал згідно програми із дисципліни «фтизіатрія» до
ступною студентам мовою, представлено багатий ілю
стративний матеріал, що сприяє наочності викладеної те
матики, наведені приклади застосування теоретичних 
знань у практичній діяльності, матеріал чітко структуро

вано по окремим питанням, що дозволяє вправно орієнту
ватися студенту при підготовці до практичного заняття. 
Матеріал у навчальних посібниках подано із акцентуван
ням на рекомендаціях Всесвітньої організації охорони 
здоров’я, так як студенти будуть працювати у різних краї
нах і потребують, передовсім, знань передового світового 
досвіду. Для поточного контролю знань у кінці кожної під
теми представлено перелік запитань і практичних завдань, 
це сприяє закріпленню отриманих під час підготовки 
знань. Усі навчальні посібники розміщені на електронній 
сторінці кафедри в базі навчальнометодичних ресурсів і 
до них має доступ кожний студент – іноземний громадя
нин.

З 2017 року для вивчення питань, які належать до са
мостійної роботи студентів розроблено відповідний 
онлайн курс, де матеріал чітко структуровано, розбито на 
підтеми для спрощення сприйняття, ілюстровано великою 
кількістю рисунків, рентгенограм, представлено відео ан
глійською мовою для покращення наочності представле
ного матеріалу. Після кожної теми розміщено тестові за
вдання для закріплення засвоєних знань і їх контролю.

Практичні заняття побудовано так, що окрім тради
ційного способу проведення заняття з кожної теми демон
струється клінічний випадок з акцентом на проблемних 
питаннях, які стосуються теми заняття і подальшому про
довженні обговорення як практичних, так і теоретичних 
аспектів навчального матеріалу. Це сприяє допомозі сту
дентам – іноземним громадянам практично реалізовувати 
отримані знання та застосовувати вивчену теорію для по
яснення клінічних випадків, а також підвищує мотивацію 
студентів до вивчення дисципліни.

Висновки. На кафедрі фтизіатрії і пульмонології Запо
різького державного медичного університету у достатньо
му обсязі організовано методичний супровід навчального 
процесу з дисципліни «фтизіатрія» для студентів – інозем
них громадян 4 курсу. Студенти мають можливість вико
ристовувати електронні варіанти лекцій, навчальних по
сібників із кожної теми практичних занять, розроблено 
онлайн курс із тем самостійної роботи студентів. Застосу
вання всіх методичних напрацювань кафедри разом із ор
ганізацією практичних занять сприяють підвищенню мо
тивації студентами – іноземними громадянами до вивчен
ня фтизіатрії та підвищенню якості навчання і підготовки 
спеціалістів із медицини. 
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ЗДОРОВ'ЯЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ  
У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

Ящишина Ю. М., Алексейчук І. С. 
Донецький національний медичний університет

Вступ. Гуманізація професійної освіти пов'язана з 
оновленням усіх сторін освітнього процесу та створенням 
повноцінних умов, у тому числі для розвитку та укріплен
ня здоров'я студентства. У зв’язку з цим набуває пошук 
нових підходів з урахуванням здоров'язберігаючих прин
ципів та технологій. Здоров’язберігаючі технології у 
ВНЗ – це сукупність засобів, методів, прийомів організації 
і управління освітнім процесом, спрямованих на розвиток 
та укріплення здоров'я студентів. Це реалізується завдяки 
включенню в освітній процес відповідних інтегративних 
спецкурсів, факультативного навчання, додаткової освіти 
тощо. 

Основна частина. З метою збереження та розвитку 
психічного здоров'я студентської молоді було розроблено 
та впроваджено в навчальний процес спецкурс «Техноло
гії психічної саморегуляції та взаємодії», який має психо
профілактичну спрямованість [1]. Для оцінки ефективнос
ті програми спецкурсу було зроблено початкові та кінцеві 
заміри. 

Отримані результати свідчать про позитивні зміни за 
основними особистісними та соціальними показниками та 
за загальним індексом якості життя. На основі аналізу 
отриманих даних можемо підтвердити правильність та до
статню ефективність , позитивний вплив та необхідність 
проведення таких занять. 

Висновок. Підсумовуючи вищесказане зазначимо, що 
перспективним та актуальним є використання інновацій
них здоров'язберігаючих форм і методів у просторі на
вчальновиховного процесу ВНЗ, що дозволяє ефективно 
забезпечувати збереження та сприяти розвитку здоров'я 
студентства.
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CRITERIA FOR PALLIATIVE STATUS IN CANCER PATIENTS IN PEDIATRICS AND SWITCH OVER  
TO THE MULTIDISCIPLINARY TEAM SERVICES

Biryukov V. S., Tkachenko V. S., Velichko E. V.
Odessa National Medical University

Relevance: Every year the amount of Ukrainians that are 
needed in palliative help are near 600 000 patients.

Purpose of the study: determination of criteria for 
establishing a palliative status (PS) for oncological patients in 
pediatrics and justifying the need to attract multidisciplinary 
team (MDT) to provide further medical and social assistance to 
this group of patients.

 Research objectives: 1. Definition of criteria for setting PS 
for oncological patience. 2. Definition of optimal structure of MDT. 

Criteria for establishing PS: 1. No expediency of conducting 
treatment aimed at curing, in view of its inefficiency. 2. Limited 
term of life or terminal stage of the disease. 3. Extremely low 
progressively decreasing rehabilitation potential or its absence. 

Multidisciplinary approach characterizes a variety of 
chosen disciplines, a sequence used to solve the problem, 

without defining dominant and auxiliary methods. This is a 
comprehensive approach while maintaining the equality of 
significance of the used methods.

Proposed model of MDT’s structure: 1) therapist, 2) nurse, 
3) social worker, 4) psychologist and 5) priest. The structure can 
be added with other specialists if this is needed. PS should be 
decided collectively with the participation of doctors of several 
specialties taking into account parents’ informative consent. To 
date, the above requirements in Ukraine have not been 
developed, which supports social tension in society.

Conclusion. 1) A description of the palliative status criteria 
will help to avoid both hypo – and hyper diagnosis of palliative 
conditions. 2) The development of a multidisciplinary palliative 
command is urgent.
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REGARDING THE EDUCATIONAL AND METHODICAL ENSURING OF STUDYING PROCESS  
OF DISCIPLINE “PHYSIOLOGY” IN MEDICAL UNIVERSITY

Chernobay L. V., Sokol O. M., Alekseienko R. V., Hloba N. S., Karmazina I. S., Isaeva I. M.
Kharkiv National Medical University, Kharkiv, Ukraine

Introduction. Physiology is a fundamental discipline that 
is studied in medical university during 3rd and 4th semesters 
(2nd year of studies). That is based on peculiarities of that sub
ject, as physiology is based on knowledge of medical biology, 
medical and bioorganic chemistry, biochemistry, anatomy and 
histology, that are learned previously or simultaneously, and 
integrates with them, and that is proved by existence of numer
ous books and other sources with integrated approach [3]. 
Moreover, knowledge of physiology provides a solid base for 
upcoming clinical disciplines and disciplines of general pa
thology, as it provides data about adequate passing of mecha
nisms in human body that is essential for understanding and 
diagnostics of abnormal conditions [1]. Such a complex struc
ture of educational process and various interactions between 
its parts forms a necessity to create appropriate methodologi
cal supply of it [2], aiming to make the studying easier for 
students.

Main body. In physiology department of Kharkiv Nation
al Medical University before the start of classes each student 
receives additional information considering discipline “Physi
ology” in form of “Indicative structure of discipline Physiolo
gy studying” created by department’s teaching stuff. That 
structure contains all the information about number of classes, 
supply of them by studying hours, number and names of topics 
necessary to complete in each class, list of lectures serving as 
one of main informational source for student preparation, and 
the list of recommended references that include the material 
needed for preparation. Such indicative structures on disci
pline “Physiology” were created separately for specialties 
“Master of Medicine” and “Master of Dentistry”. “The avail
ability of essential information in one source and structuring 
of it enhances student understanding of main requirements set 
to each class and helps to make the process of skills and 
knowledge mastering easier and more efficient, that is proved 
by positive comments from students. 

Regarding lecture process as one of main informational 
sources, we assume that it has to include not only explanatory 
part made directly by lecturer, but also all the supplying print
ed materials and electronic versions of them in free access. In 
Kharkiv National Medical University Repository all men
tioned above materials are available for free download, includ
ing not only lecture slides, but also full text versions with de
tailed explanation of topic. All materials are presented for 
specialties “Master of Medicine” and “Master of Dentistry” in 
2 languages – Ukrainian and English. That also enhances the 
objectivity of discipline “Physiology” studying, as that subject 
has not only educational significance as theoretical part of 
medicine, but also is the medicalsocial science necessary for 
upcoming professional practice of future doctor.

The educational and methodical ensuring of studying pro
cess of discipline “Physiology” is executed according to work
ing programs in which the fullcourse learning material com
prises 17 divisions. The sequence of those divisions is based 
on causal relationship and consistency that should lighten the 
studying process. For further improvement of learning the 

stuff of Physiology department created the methodical recom
mendations for individual extracurricular student work in 
form of “Workbook” [6]. Each of 3 “Workbooks” contains the 
informational blocks related to each topic, and the tasks for 
individual work testing the preparation level of student. An
other type of methodical recommendations developed for stu
dents is the compilation of situational tasks of licensed exam 
“Krok1” aimed at helping students to pass the mentioned 
exam during their 3rd year of studies. Moreover, using those 
tests as a way of knowledge control aids both teacher and stu
dent to estimate the current level of knowledge and helps to 
find gaps and misunderstandings that should be cleared in time 
to improve the student academic achievements [4]. Including 
“Krok1” tasks into attestation classes together with theoreti
cal part improves the feedback from students to teachers, in
creases learners motivation, and prevents appearance of con
flict situations as students see their mistakes and marks depen
dent on them [5].

Conclusion. Discussed methodical materials and teaching 
methods based on them helps to fulfill main requirements set 
to educational process of discipline “Physiology” Firstly, they 
allow individual learning of theoretical material with further 
discussion and explanation of it during practical classes with 
active participation of both student and teacher. Secondly, it 
aids to development of student clinical thinking, as discussion 
of situational tasks involves one’s ability to create logical con
nections between various events and processes, enhances un
derstanding of physiological mechanisms and possible out
comes of their disturbances, consolidates learned theoretical 
material and puts it to practice, and makes the whole studying 
process and its results more objective. However, as reforms of 
higher medical education continue, and requirements set for 
graduates are rising with each year, further ongoing invention 
and development of adequate methodical supply materials is 
essential to improve the quality of skills and knowledge re
ceived by students.
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MODERNIZATION OF THE INTRODUCTION OF THE COMPETENCE APPROACH  
IN HIGHER MEDICAL EDUCATION

Chornenka Zh. A., Grytsiuk M. I., Biduchak A. С.
Higher State Educational Institution of Ukraine «Bukovinian State Medical University»

Introduction. The main task of the higher school is the 
formation of a well trained specialist who has a solid theoreti
cal basis, is able to apply knowledge in practice, capable of 
selfimprovement and selfcontrol. This is especially import
ant in the medical sphere, where the further human life de
pends on the timely and appropriate decision. The specificity 
of competence education is that the knowledge not offered is 
prepared by someone, and the one who learns himself formu
lates the concepts necessary for solving the problem. In this 
approach, educational activity, periodically acquiring a re
search or practical transformational character, becomes itself 
the subject of assimilation.

Main part. In the framework of the Bologna process, our 
country has committed itself to joining the basic principles of 
organization of a single educational space, including the pre
sentation of the results of vocational education in a competent 
format. The implementation of this idea should ensure the 
growth of professional mobility between countries through the 
use of currency in the form of professional competences. 
Competences differ from knowledge, skills and abilities. Un
like knowledge, competencies are activities, and not just infor
mation about it. From abilities – those competences can be 
applied to solving various tasks. From skills – that they are 
conscious and nonautomated, that allows a person to act not 
only in a typical situation, but also in nonstandard. Competent 
is called the one who has solid knowledge in a certain field; 
clever; who has certain powers; sovereign.

To analyze the real situation in an educational institution 
and to predict its further activity allows monitoring of key com
petencies within the framework of the program of monitoring 
the quality of education, which provides for phased activities: 

– first stage – diagnostic and prognostic (study of the 
problem, the level of formation of competencies); second 

stage – modeling of the implementation and monitoring sys
tem (specific actions, plans, monitoring and evaluation of ac
tivities and outputs at different stages); third stage – Definition 
of effectiveness (is to evaluate both the system of implementa
tion and monitoring, and the quality of the final result).

The task of the teacher lies not only in the professional 
teaching of the necessary material, but also in the training of 
students for the organization of independent active activities, 
the development of creative attitude to the tasks, independent 
thinking, analysis of the work performed. Obtaining a positive 
final result in training involves periodic monitoring of its 
achievements at certain stages of this process. Normative re
sult of the formation of the student's competence should also 
include control over the sequence of its formation, with the 
definition of requirements to the level of formation of compe
tence of the student at each stage of the educational process.

Conclusion.Thus, to date, there is no generally accepted 
definition of the term "competence", but a single semantic 
field of the concept of competence has been developed, which 
contains an understanding that competence: refers to the stu
dent's personality; not limited to knowledge, skills and abili
ties, though manifested in them; can be diagnosed in the stu
dent's learning activities. Therefore, the important directions 
of the management of the educational process should be the 
development and implementation of interactive technologies 
in the process of training and strengthening the expert assess
ment of the level of formation of key competencies.
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CLINICAL ANATOMY AND OPERATIONAL SURGERY TEACHING FEATURES IN STUDENTS  
OF 2 COURSES OF MEDICAL FACULTY OF KHARKIV NATIONAL MEDICAL UNIVERSITY

Dudenko V. H., Vdovichenko V. Yu.
Kharkiv national medical university

Introduction. In the doctors studying process for both 
surgical and general profile, knowledge of discipline "Clinical 
anatomy and operative surgery" is important, which is a mor
phological basis for understanding of diagnostic procedures 
and interpretation of the received data, as well as performing 
surgical interventions at different parts of the human body. 
Knowledge of topographic and anatomical features causes 
prevention and prevention of complications during the provi
sion of medical care to the patient, including urgent. Know
ledge of topographic features of the location of the vessels and 
nerves, as well as fascia and cellular spaces, help anesthesiol
ogists to access the anesthetic, and surgeons – to determine the 
ways of spreading purulentinflammatory processes in differ
ent parts of the body.

Results. Clinical anatomy and operative surgery is given to 
the students of the medical faculty of the Kharkiv National Med

ical University in accordance with the curriculum for the training 
of specialists of the second educational qualification level "Mas
ter" in the field of knowledge 22 "Health" of the Ministry of 
Health of Ukraine Ministry of Health by specialty 222 "Medi
cine", 2016, Kyiv, on the 2nd year in the 4th semester. The pro
gram includes 30 hours of practical classes, 10 hours of lectures 
and 50 hours of selfassessment work. Thematic plans of practi
cal, lectures and themes for selfassessment work are compiled in 
accordance with the work program of discipline for students of 
higher medical education schools, specialty 222 "Medicine". The 
thematic plan of lectures consists of the following topics: "Intro
duction to clinical anatomy and surgical surgery", "Clinical anat
omy and operative surgery of the brain and facial sections of the 
head", "Clinical anatomy and operative surgery of the sites and 
organs of the neck and the walls of the chest", "Clinical anatomy 
and operative surgery of the lungs and organs of the mediastinum, 
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heart and pericardium"," Clinical anatomy and operative surgery 
of the anteriorlateral wall of the abdomen and organs of the ab
dominal cavity". Practical classes include the topics "General sur
gical instruments, primary surgical technique", as well as devoted 
to clinical anatomy and operative surgery of the cerebral and fa
cial sections of the head, neck, chest wall and content of thoracic 
cavity, abdominal wall and abdominal cavity, operative surgery of 
the peritoneal organs, lumbar region and retroperitoneal space, 
pelvis, limbs, respectively. At the last lesson a differentiated cred
it is made. Questions on the differentiated credit include questions 
on all topics of the curriculum. In addition, topics are included for 
selftraining students. The differential counting takes place orally, 
in the form of solving test tasks and implementing practical skills. 
After analyzing the results of the differentiated credit, it should be 
noted that the changes introduced by the new curriculum in 2017, 
namely the reduction of the number of hours of practical classes – 
from 60 hours up to 30 hours, did not have a positive effect.

Conclusion. Due to the fact that clinical anatomy and oper
ative surgery are the basic discipline for training specialists in 
higher education schools, we propose to increase the number of 
lecture hours and the number of hours of practical training. It is 
necessary to introduce additional hours for detailed study of the 
surgical instruments; technique of dissection and connection tis
sues; clinical anatomy and operative surgery of the brain depart
ment of the head, neck, the abdominal cavity, heart, abdominal 
wall, hernia and abdominal cavity, surgical operations on the 
organs of the peritoneal cavity, pelvis, limbs, surgical operations 
on the bones and limbs, respectively. We also suggest introduc
ing a short course on discipline for all faculties in the last year of 
study, possibly more specialized for different specialties (medi
cine, pediatrics, dentistry, etc.) including emergency conditions. 
All above will allow to deepen knowledge of clinical anatomi
cal features, which will be used in the further practical activity 
of doctors of different specialties.

USING INTERACTIVE LEARNING TOOLS IN THE TEACHING OF MEDICAL BIOLOGY

Garets V. I., Kononova I. I., Zemlianyi O. A., Shatorna V. F.
DZ "Dnipropetrovsk Medical Academy of the Ministry of Health of Ukraine", Dnipro

Іntroduction. Currently in Ukraine there is a need for 
competent, mobile, competitive specialists. Traditional learn
ing techniques involve the transfer of readytouse informa
tion from a teacher to students. Jacques Delors, the President 
of the UNESCO International Commission on Education in 
the 21st Century, identified this problem as the current strategy 
for higher education, based on four basic principles: learning 
to learn, learning to work, learning to live together, learning to 
live [1]. The task of the teacher is to approximate educational 
situations to the future professional activity of the doctor. In 
conditions of total offensive robotizing and spread of media 
into the society, it is important to increase the level of motiva
tion of students through the use of an interactive learning en
vironment [2].

Main part. The need for the formation of professional 
skills and competencies, and particularly, the key competen
cies is stipulated by the requirement for the expansion of pro
fessional recognition, comparability and compatibility of di
plomas and qualifications. The concept of “key competencies” 
defines that they are the “clue”, the basis for other, specific, 
subjectoriented competencies. In addition, key competencies 
allow a person who mastered them to be successful in any field 
of practical activity.

Key competencies are a set of basic knowledge, general 
(universal) abilities, personal qualities, which enable to 
achieve positive results in professional and other areas of life 
[6]. Focusing on new educational goals – competencies – re
quires not only the changes in the content of the subjects being 
studied, but also in the methods and forms of organization of 
the educational process, activation of students’ activities 
during the class work, the focusing of the topics studied to real 
life and the search for the solutions to modern problems. Anal
ysis of scientific and pedagogical literature on this topic allows 
to conclude that the objective needs of society increase the 
importance of widespread introduction of individually orient
ed developmental technologies. They enable the formation 
and development of certain important qualities, such as stu
dent autonomy and responsibility for decision making. Cogni
tive, creative, communicative, personal activities of students 

are increased, which help the formation of the behavioural 
pattern of a competent employee in the labour market and con
tribute to the socialization of the personality [3].

Implementation of interactive (literally, “interact”) meth
ods means to interact, to be in conversation, to have dialogue 
with anyone. Both interactive and active methods have much 
in common. In contrast to active methods, interactive ones are 
focused on the broader interaction of students, not only with 
the teacher but also with each other. They stimulate the domi
nance of student activity in the learning process. Thus, the in
teractive method can be considered as the most modern form 
of active methods. Interactive methods include the following: 
discussion, heuristic conversation, “brainstorming”, roleplay
ing and “business” games, training, case studies, project meth
od, group work with illustrative material, discussion of video 
films, etc.

Here we’ll examine the most important interactive methods 
in the medical academy in the view of their ability to form key 
competencies in students during the study of medical biology. 
Case study is a teaching technique that uses a description of real 
economic, social, domestic or other problem situations. When 
working with a case, students are searching and analyzing addi
tional information from various fields of knowledge, including 
those related to the future of their medical profession.

At the Department of Medical Biology, Pharmacognosy 
and Botany, students receive a fairly broad and holistic view of 
the world, and the understanding of a person as an integral part 
of the world, in particular. Medical biology is a quite extensive 
science, which forms the foundation of further medical educa
tion in students. The course of medical biology includes the 
following sections: “Molecular and cellular level of organiza
tion of life”, “Biology of individual development”, “Patterns 
of heredity and variability in humans”, “Methods of studying 
the heredity in humans. Hereditary diseases”, “Medical and 
biological basis for parasitism”, “Medical helminthology“, 
“Medical arachnoentomology“, “The relationship between in
dividual and historical development. Biosphere and Man”. 
These topics form in students the most comprehensive picture 
of the world, where human is the main actor. The course re
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veals mechanisms for disease emergence, starting from molec
ular to systemic levels. Through the understanding of genetic 
mechanisms for disease emergence, and due to understanding 
the human as a part of the ecosystem (other living organisms 
can cause the disease), the doctor learns to find and identify 
the causes of various diseases. Thus, it can be said that medical 
biology is one of the few disciplines in medical education, 
which provides not only the narrowly specialized knowledge, 
but a broad understanding of biological processes leading to 
the development of the disease, thereby making a huge contri
bution to the formation and expansion of the consciousness of 
the future physician.

The case study method in relation to other technologies 
can be imagined as a complex system in which other, less 
complex methods of cognition are integrated. It includes: 
modelling, system analysis, problem method, thought experi
ment, descriptive methods, classifications, discussions, game 
techniques, etc. Being an interactive method of learning, it is 
positively accepted by students who see in it a game that pro
vides the mastery of the theoretical provisions and mastering 
the practical skills to use the teaching material. In modern con
ditions of economic globalization, a case study can help better 
understand the psychology of our foreign students, for whom 
this method forms the basis of their higher education. When 
applying cases, such skills are formed as identification of the 
problem, data collection, adoption of alternative solutions [3].

In the process of preparatory work the student must elim
inate the gaps in knowledge through a preliminary study of the 
description of the situation. Students receive additional infor
mation from a specifically selected literature or the cases pre
pared by a teacher. Before the class work, the teacher selects a 
case, defines the main and auxiliary materials for student 
preparation, develops a scenario of the class. During the class, 
the teacher organizes a preliminary discussion of the case, di
vides the group into subgroups, manages the discussion of the 
case in subgroups, and provides students with additional infor
mation. After the lesson, the teacher evaluates students’ work, 
decisions taken and questions posed.

In the following paragraphs we’ll review the use of a case 
study method as examplified by the practical lesson in the group 
of first year students of the medical faculty on the topic: “Hered
itary diseases”. The teacher divides students into microgroups 
(teams) of 5 people, and in the each team a captain is assigned 
– a student who takes responsibility for the team decision.

Each microgroup receives a case and a list of recommend
ed literature. After studying the case materials, students must 
diagnose a syndrome, namely: Down, Patau, Edwards, Shere
shevsky Turner, Triplex X, Klinefelter, “Cri du chat”, etc.

To diagnose the chromosomal abnormality, students must:
1. Determine the clinical picture of this anomaly. Students 

receive photos of people with certain chromosomal diseases, 
study them visually and describe.

2. Apply genetic research methods, namely:
a) to study chromosomes in peripheral blood lympho

cytes, students receive microslides that are examined under a 
microscope, and then make idiograms of the karyotype;

b) for the study of common indicators and features of skin 

drawings (dermatoglyphics method), students receive the 
drawings: finger pads (dactylography); palms (palmoscopy); 
sole of the feet (plantoscopy).

Based on the revealed features, a diagnosis is established.
3. Characterize chromosomal or genomic mutation (etio

logical principle):
а) the individuality of an abnormal chromosome or its 

portion;
b) the type of mutation (monosomy, trisomy, polysomy, 

full or partial);
c) the degree of mosaicism of the organism;
d) the genotype of the organism;
e) environmental conditions (embryonic or postnatal).
After discussion of the case materials by all students in a 

team, the captain takes the only correct decision – defines the 
syndrome. Students are actively learning to express their 
thoughts. As a task, the teacher invites students to prepare a 
presentation for this syndrome for the next lesson.

Conclusion. The use of the case study method has certain 
limitations, namely: the method takes a lot of time to prepare; 
there is a risk of conflict situations; insufficient level of stu
dent’s selfreflection; low informative level of assimilation of 
new knowledge. However, with the high professional skills of 
the teacher, the case study method has advantages. The tasks 
received in the form of cases provide students with much 
greater opportunity to share their knowledge, experience and 
ideas, i.e., to learn not only from the teacher, but also from 
each other [4]. Students receive experience of conducting the 
discussion, verbal formulation and substantiation of their own 
thoughts, collective interaction, and independent deci
sionmaking [5]. The research method develops the interper
sonal skills of the individuals, and enables the transition from 
passive learning of students to active participation in model or 
real situations in their professional activity.
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ECOPEDIATRIC FOUNDATIONS FOR TRAINING OF FAMILY DOCTORS

Grebnyak M. P., Kirsanova O. V., Sevalnev A. I., Taranov V. V.
Zaporizhzhya State Medical University

In today's world, the problem of health is aggravated in 
the world. Causeeffect sources of health problems are deter
mined by the extremely negative conditions of the environ
ment. The harmful effects of environmental factors predeter
mine both the disruption of the functioning of the main body 
systems and the development of diseases. One of the prerequi
sites for the extremely important and complex problem of im
proving individual and public health is the prevention of eco
logical and ecologically conditioned diseases [13]. In connec
tion with this, the training of family doctors in medical univer
sities is becoming increasingly important.

The future physicians' control of the theoretical basis of 
the environmental impact on the growing organism will ensure 
the practical realization of preventive medicine. The need for 
a special approach to the medical provision of children is con
ditioned by the increased sensitivity of their organism to the 
influence of external factors and the stage of growing of all 
organs and systems; in addition, the sensitivity and, according
ly, its thresholds vary at each age stage. Ecopediatric content is 
aimed at deepening of theoretical knowledge, developing va
leological thinking and acquiring skills in the use of prophy
lactic medicine in adverse environmental conditions. The ba
sis for its construction is the ability to be regulated by the “Ed
ucationalprofessional program”.

The main methodological principle of the educational 
process of mastering ecopediatrics is the formation of valeo
logical thinking of students. The main difficulties in this pro
cess are specialists’ overcoming of understanding the diagnos
tic and therapeutic approach as the only way of medical care 
for the population, in which primary prevention is mainly re
duced to retrospective complaints and regrets. Meanwhile, 
how its goal is to reduce the likelihood of a disease by elimi
nating or alleviating a harmful factor. Current practice shows 
that the implementation of primary prevention is possible only 
on the basis of hygienic diagnostics of living conditions and 
activities, that is, the establishment of a relationship between 
the state of health and real environmental factors.

The methodological principles include the professional 
orientation of students' educational activities – preparation for 
future professional activities in the process of assimilation of 
scientific information and acquiring practical experience. Pro
fessionalization of the student's personality development is the 
formation of interest in the profession and improvement of the 
specialty of the future specialist, the professionalization of 
cognitive processes and the desire for selfaffirmation in the 
field of the future profession.

An important methodological principle of the organiza
tion of the educational process is the formation of an indica
tive basis of action (IBA). It combines the executive mecha
nisms of the phased formation of the correct algorithm and 
dynamic stereotype in the implementation of medical actions, 
consolidation and stabilization of practical skills. There are 

such constituent elements of the IBA like the motivational ba
sis, the indicative and executive parts.

In the formation of professional competencies a special 
place belongs to the principle of activation of independent 
work of students, which includes 4 levels (initial, generaliza
tion of teaching methods, independent application of previous
ly acquired knowledge, independent creative activity). The 
formation of skills in ecopediatrics is carried out in 4 tech
niques: theoretical development of the algorithm, skills devel
opment using the tasks of the controller type, the solution of 
tasks with reference responses, the development of a dynamic 
stereotype in the implementation of medical actions. There are 
3 levels in formation of skills: operational and cognitive, oper
ational and functional, operational and target).

The methodological principle of selective assessment of 
the quality of knowledge, that is, the establishment of the con
formity of quantitative characteristics of work (level of knowl
edge acquisition, skills and abilities) with regard to certain 
requirements of the curriculum, is of particular importance in 
improving the effectiveness of training. Depending on the de
gree of advancement in vocational education, the initial, cur
rent and final types of control are used. In this case, the orga
nization of selfcontrol of mastering the educational material, 
which allows students to independently diagnose the level of 
assimilation of knowledge, abilities and skills, plays a special 
role in increasing the efficiency of the educational process. 
Test control of knowledge, skills and competences includes 
different types of quality assessment. The main means of test 
control are situational tasks.

Conclusions. Today, the health of the children's popula
tion in the context of environmental threats becomes of para
mount importance. The main methodological principles of the 
educational process for preventive medicine in family physi
cians are the formation of valeological thinking, the profes
sional orientation of educational activity, the stepbystep for
mation of an indicative basis of action, the activation of inde
pendent cognitive activity of students, a selective assessment 
of the level of knowledge acquisition, skills and abilities.
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HEALTH PROTECTION PRINCIPLES WITHIN SCHOOL AND FAMILY EDUCATION IN THE USA

Horpinich T., Fedchyshyn N., Klishch H., Yelahina N. 
I. Horbachevsky Ternopil State Medical University

Healthy lifestyle is one of the main factors of human lon
gevity. Unfortunately, in recent years in many eastern Europe
an countries a decrease in average life expectancy has been 
recorded. Thus, promotion of healthy lifestyle is the only fac
tor which enables people to increase control over, and to im
prove, their health. Correction of child’s nutrition (adding 
trace elements and vitamins into the diet, maintaining the cor
rect ratio of proteins, fats, and carbohydrates) is prerequisite 
which can increase the cognitive and intellectual capacity of 
children, their level of socialization, reduce the risk of devel
opment of atherosclerosis in working age, diabetes, hyperten
sion, malignant tumours, osteoporosis etc. It is proved that the 
main causes of hypertension, myocardial infarction, and dis
eases of the cardiovascular system include unhealthy lifestyle, 
malnutrition, and smoking.

Families and schools play a crucial role in building up the 
skills and habits of healthy lifestyle in the younger generation. 
Today, the organization of teaching healthpromoting princi
ples is of particular importance. For instance, forming the 
skills of personal hygiene plays an important role in the pre
vention of diseases, primarily such as intestinal infections, hel
minth infections, various poisonings, tuberculosis, skin dis
eases etc. Following day regimen, nutrition, physical activity 
is one of the most important conditions of high performance of 
the human body. Smoking, use of alcohol and narcotic and 
toxic substances, sexual perversion often begin at school age. 
These bad habits are often imposed by friends.

The USA is a country with modern concepts in the field of 
family education. That is why it is expedient to study the ideas 
and achievements of the American pedagogical science in the 
field of family education for their further implementations in 
many countries, whose educational systems are being current
ly reformed.

The main trend in modern American pedagogy has been 
the intensification of the school’s interaction with parents and 
the family. A distinctive feature of the work of many social 
workers and educators in the USA is their desire to provide a 
joint activity of the school and the family system.

Speaking about family education in the USA it should be 
noted that it has reached a very high level. Social and peda
gogical workers carry out special courses of family education 
for parents at all levels (school, city district, city, etc.). Thus, 
numerous parental associations exist, charitable activities are 
organized, and work with poor families is conducted. There 
are also parentalteacher associations in the USA, whose work 
includes delivering lectures for parents, carrying out group 
and individual discussions, meetings with parents, visits to 
children at home, etc. [4, p. 1].

Nowadays, most families in the USA try to reach a holis
tic approach to health. Owing to the general healthpromoting 
policy of the authorities, Americans are well aware what the 
notion of healthy behaviour and activities encompasses. The 
main peculiarity of American families is that they try to incor
porate healthy habits into their everyday life. In the majority of 
cases parents try to obtain enough information to deal with 
emotional and social wellness, physical and mental health and 
not only to focus on medications to control health disorders.

Moreover, Americans try to overcome the existing obsta
cles to healthpromotion of their families. These obstacles in

clude lack of infrastructure for physical activity in their com
munities (no safe streets for walking, no parks, crime and vio
lence in the neighbourhood), lack of healthy, affordable prod
ucts, low income jobs; high stress and fatigue from untreated 
behavioural and mental health needs of family members, cul
tural and linguistic barriers, and many other issues that create 
social and health barriers. Modern American families want 
more health education, social, and recreational opportunities 
that are health promoting and that they can afford [1, p. 2].

American parents’ care about the physical health of a 
child is the primary concern. Children obtain their first physi
cal exercise skills at the playgrounds, these skills help them 
gradually move to real sporting activities. Sport is a way of life 
in the American family, to some extent it can be stated that 
sport is the core of American system of education.

In the context of medicine, family education is an individu
al medical primary prevention aimed at preserving the health 
potential. In the modern science the term “health education” is 
frequently used synonymously. The idea of family education is 
not about preventing a specific illness, but in preventing ill 
health as a whole. People are well aware of the dangers of smok
ing, excessive eating, hypodynamia, but they continue smoking, 
overeating, and spending passively free time [3, p. 3].

As we have already mentioned, it has been proved that 
parents’ role is crucial in promoting health of their children. 
Parents can influence their children’s behaviour in many as
pects, e.g. in making healthy products available at home, in 
providing, supporting and encouraging opportunities for phys
ical activity. The enhancing of healthy diets and regular, ade
quate physical activity are major factors in fighting many 
childhood diseases. Simultaneously parents are recommended 
to live and promote a healthy lifestyle themselves, because, as 
it was noted above, children’s behaviour is often formed by 
observation and adaptation.

Most families precisely follow family doctor instructions in 
taking care of their children. Thus, in many families it is prac
tised that infants and young children are breastfed exclusively 
for the first six months of life, and continuously breastfed until 
2 years and beyond, complemented with a variety of adequate, 
safe and nutrient dense complementary foods. Mothers usually 
avoid adding sugars and starches when feeding formula. They 
try to accept the child’s ability to regulate energy consumption 
rather than feeding until the plate is empty. 

Normally, children and adolescents are provided with 
healthy breakfast before every school day and served healthy 
school snacks (wholegrain, vegetables, fruits). Parents try to 
promote intake of fruits and vegetables and restrict intake of 
energydense, micronutrientpoor foods and sugarssweetened 
soft drinks. Moreover, nowadays parents attempt to ensure op
portunity for family meals and limit exposure to marketing 
practices (e.g. limit televisionviewing). They teach children to 
resist temptation and marketing strategies and provide them 
with information and skills to make healthy food choices 
[2, p. 2].

Thus, in the USA, health protection in the context of fam
ily education is the ongoing process of educating children by 
their parents about main principles of the maintenance of 
health, mental and physical illnesses in order to improve their 
coping skills and ability to keep their health condition at the 
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satisfactory level. American parents rely on the idea that mod
ern people need to acquire knowledge, skills and information 
to make healthy choices, for example about the lifestyle that 
they keep and healthcare services that they need. The main 
aspects of health protection as a part of family education in
clude proper nutrition, maintaining and improving emotional 
health of children, providing opportunities for outdoor experi
ences. Parents and other family members recognize the critical 
importance of being good models for their children.
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USING ONLINE TESTING PLATFORMS IN THE EDUCATIONAL PROCESS  
OF THE HIGHER MEDICAL EDUCATIONAL INSTITUTIONS

Kucheryavyi Yu. N., Kaplaushenko A. G.
Zaporozhye State Medical University

Introduction. The information technologies became an 
indispensable part of society in the 21st century. Every day the 
development of this industry permeates more deeply into all 
types and spheres of human activity, simplifying and improv
ing their functioning. The presence of smartphones, tablets 
and other devices with the Internet connection opens up un
limited opportunities for access to information, providing the 
ability of developing and be in the center of events. It also 
doesn’t require attachment to the location of the desktop per
sonal computer, as it was in the last 20 years. 

Body. Today it is the actual tool for people who gets edu
cation. It became a very popular to practice a testing in the 
Ukrainian education system last years. This kind of learning 
activity is widely used in various forms of education as full
time, parttime. The testing especially becomes necessary for 
distance learning. The use of computerized testing involves 
the testing shell. It is a program including specific tests on a 
certain discipline. Sometimes there is no possibility of access 
to the computer class, especially if you need to test a group of 

students. It is very convenient to use online testing platforms 
in such a situation. The advantage of this type of testing sys
tems is the direct use of the student's smartphone. If you need 
to create a case testing quickly and easily, you can use the 
Google form service. The advantage of this platform is a free 
and unlimited using and wide audience. A simple and conve
nient interface allows you to download a huge number of test 
questions. Advanced access settings make it possible to man
age the process and take into account the test results. The ana
lytical part of the service allows you to pay attention to mis
takes and view the statistics of the results of whole group or 
individual student. The most important incomplete of this 
knowledge control form is the lack of access to the Internet or 
the appropriate device. The drawback of Google form as a 
testing shell is the uncontrollability of using the auxiliary in
formation by the tested person. 

Conclusions. Despite the shortcomings of service, the us
age of Google forms as testing systems is a very convenient 
and effective way to assess the student's knowledge level. 

USAGE OF WORD – DIRECTED PROCEDURES IN A MEDICAL LANGUAGE CLASSROOM 

Kozka I. K., Krainenko O. V., Ovsiannikova A. V. 
Kharkiv National Medical University

Introduction. Vocabulary acquisition is the base of mas
tering a language. Such Ukrainian and foreign scholars as Bi
gych J.V., Galskova N.D., Haponova S.,V., Nikolayeva S.J., 
Panova L.S., Tarnopolsky O.V., Harmer J., Ur P. consider lex
ical habits to be the base of habits and skills formation in mas
tering a foreign language. It is crucial to learn students to use 
lexical items in speech: ‘There is a big difference between be
ing able to say what a word means and being able to use it’ [ 6, 
p.24 ]. Reading has always been connected with vocabulary: 
’Most growth in vocabulary knowledge must necessarily come 
through reading…’, ‘Increasing the volume of students' read
ing is the single most important thing a teacher can do to pro
mote largescale vocabulary growth’ [6,p.32]. 

The objective of the work is to research the usage of 
worddirected techniques while reading medical texts in a 
medical language classroom. 

W.E. Nagy proposes some techniques of lexical skills for
mation which can develop learners’ skills in reading : integra
tion, repetition and meaningful use [6,p.9]. The integration is 
‘the need to relate the meaning of a new word to the students' 
prior knowledge’[6, 31]. Repetition takes place when the stud
ied lexical items do occur repeatedly. We consider that these 
procedures can be correlated with moves and steps that are 
used in linguistic genre analysis. The moves are those tech
niques which W.E. Nagy calls ‘principles of effective vocabu
lary instruction' [ 6,p.9]. In our previous work we called this 
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process ‘recycling of the lexical material’ [ 4, p.44]. W.E. 
Nagy states that a context is not sufficient in a language in
struction: ‘Context used as an instructional method by itself, is 
ineffective as a means of teaching new meanings…’[6, p.7]. 
The main emphasis should be particularly placed on practice. 

 We have analyzed the structure of different genres which 
exist for the demands of a medical community ( informative 
leaflet, case presentation, abstract, doctor / patient interaction, 
case report, letter of referral, clinical incident reporting form, 
ward round entry, lab report, medication list, information pam
phlet, etc.) and have come to the conclusion that in medical 
texts we can use successfully these ‘moves’ and ‘steps’. We 
propose as steps here semantic clustering (mapping), illustra
tive sentences, technique of positive / negative meaning, 
wordforming elements study ( how the words are built, add
ing prefixes and suffixes which change the meaning together 
with the change of parts of speech, etc.) and expansion tech
nique ( ‘snowball effect’). In the last procedure the teacher 
gives the learners a sentence like ‘Ann’s life is emotionally 
painful for her’ and asks them to expand it using the other 
words from the text adding any grammar corrections. Illustra
tive sentences are used when the possibilities of context are 
insufficient and the teacher wants to highlight the exact mean
ing of the word. Let’s illustrate how the technique of semantic 
clustering works with the text ‘A Very Personal Choice‘ for the 
specialty ‘Nursing care’ within the topic ‘Psychiatry’ [3,p. 100 
]. In the centre of the board we write the word ‘SUICIDE’ and 
draw the arrows to the group of words naming it as ‘feelings’ – 
fear, shame, anger, guilt. We elicit students to name exactly the 
feelings which as they think may result in suicidal decisions. 
This is our first lexical group. The next group is called ‘ANAL
YSIS’. Here we place such words and word expressions as ‘to 
understand the motives’, ‘to end smb’s own life’, ‘to think 
long and hard’, ‘physically or emotionally painful’. Our next 
group ‘TYPES’ begins with the expression ‘impulse suicide’, 
then we add such words and expressions as ‘most common 
amongst’ and ‘attempts are inspired by’. The last group ‘PRE
VENTION MEASURES’ comprises such words as ‘to at
tempt’, ‘a warning sign’, ‘to assess risk’, ‘to establish relation
ships’, ‘to reveal or hide feelings’, ‘to train nurses’, ‘a non
verbalclue’, ‘rules of confidentiality’, ‘to harm a person’ and 
‘to protect a patient’s safety’.

The teacher asks the questions like ‘Which words have a 
positive meaning? Which words have a negative meaning?’ to 
help the students single out the words which will be used later 

on in integrated activities in writing and orally. In the text un
der discussion the words and word expressions to invoke, an
ger, taboo, to kill, miserable, warning, disturbed, to hide, to 
harm smb, to break rules, lack of openness, etc. have a nega
tive shadow of meaning. Such expressions as to encourage, to 
understand, help, to prevent, vital role, opportunity, open 
questions, to protect, etc. are ‘positive’ words. 

In the text ‘Heart Failure’[ 3, p.75] which belongs to the 
genre of informative leaflet we can single out such lexical and 
semantic groups: Problems’ and ‘Treatment and Examina
tion’. The first lexical group comprises such words and expres
sions: breathlessness, tiredness, fluid escape, heart failure, 
damage, heart attack and thickness of the walls. The expres
sions echocardiogram, to encourage to do exercises, to im
prove smb’s breathing, to prescribe, to reduce, ACE inhibitors, 
beta blockers and to fit a pacemaker are included into the sec
ond group.

Conclusions. Having analyzed different genres we may 
conclude that such procedures as semantic clustering, illustra
tive sentences, positive/negative meaning analysis, wordform
ing elements study and sentence expansion can be used effec
tively to form students’ lexical habits while reading medical 
texts. The perspective of a further research will deal with the 
methodological aspects of a genre analysis.
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THE POINT OF VIEW OF MEDICAL STUDENTS OF KHARKIV NATIONAL MEDICAL UNIVERSITY 
REGARDING SOME BIOETHICAL ASPECTS

Markovskiy V. D., Ospanova T. S., Sorokina I. V., Myroshnychenko M. S., Tryfonova N. S. 
Kharkiv National Medical University

Introduction. Medical education in all its stages provides 
the formation among medical students not only professional, but 
also moral qualities, bioethical attitudes and beliefs, the presence 
of which is a necessary condition for successful healing [1, 2].

The purpose of the study was to clarify the point of view 
of medical students of Kharkiv National Medical University 
about some bioethical aspects.

Materials and methods. A sociological survey of 740 
students of the 1−3 courses of the Kharkiv National Medical 
University medical faculties was conducted.

Results. Great majority regarded ethics as an important 
component in medical profession. The most common source 
of bioethical knowledge was lectures and seminars. It was not
ed, that a significant number of students know the content of 
Hippocratic Oath. Students believed that the patient has the 
right to own death. The vast majority of the surveyed students 
have a negative attitude to the abortion in Ukraine. The stu
dents believe that doctors can refuse to conduct an abortion for 
their own reasons without explaining their point of view to a 
pregnant woman. Pregnancy, from the student’s point of view, 
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should be planned, desired and parents during planning preg
nancy should lead a healthy lifestyle, since the bad habits of 
the mother and father equally affect negatively on the future 
offspring health. In the event of death students emphasize the 
need for the autopsy investigation, giving it a great practical 
and scientific significance. Pathologist should be educated, hu
mane, able to talk with the deceased’s relatives, carry out an 
autopsy carefully, observing hygienic conditions, in a certain 
sequence and silence, without causing unmotivated damage of 
the dead body. Interestingly, medical students imagine their 
own death. Most of the students have a positive attitude to
wards organ transplantation and are ready to act as organ do
nors. They have a positive attitude to taking the organs during 
early autopsies in order to save the life of another person.

Conclusion. Medical students frequently encounter ethi
cal issues in their training, but lack the sensitivity to resolve 
these dilemmas. In spite of the fact that the level of awareness 
of bioethical aspects increases from course to course, it is nec

essary to create continuity of training in ethics standards 
throughout the whole period of studying in medical universi
ties. This is particularly relevant issue for the medical student, 
which will become a doctor in the future and in its practical 
activities will take an active part in the human birth, contact 
with the patient who is in the borderline between life and 
death, as well as with a dead body.
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FEATURES OF TEACHING DISCIPLINE "TECHNOLOGY OF COSMETIC PRODUCTS"  
FOR STUDENTS OF PHARMACEUTICAL FACULTY

Nehoda T. S., Kosyachenko K. L., Sakhanda I. V.
Bogomolets National Medical University, Kyiv, Ukraine

Introduction. Modern information technologies and 
modern medicine are two concepts that are inextricably linked. 
Complex medical research is inconceivable without computer 
technology. The amount of data with such a diagnosis is huge, 
people simply could not process it. 

Main body. The dynamics of modern social transforma
tions in Ukraine have affected all the main spheres of society's 
life, the progressive development of which is impossible with
out the constant improvement of the national education, and 
hence the qualitative improvement of training in the higher edu
cation system. During the period of global informatization, one 
of the features of higher professional education is the provision 
of communications on the basis of information and communica
tion technologies between the student and the teacher, as well as 
information interaction between the user (student, teacher) and 
an interactive source of educational information [1, 2].

One of the disciplines in the preparation of the future 
pharmacist is "Technology of cosmetic products". This disci
pline covers the widest subject area. 

Conclusion. As practice shows, students experience diffi
culties in mastering the content of this discipline, largely due 
to the insufficient level of preparation of entrants in technolo
gy, as well as the need to study and memorize a large amount 
of theoretical material. These elements make it possible to im
prove the quality of education, to form the necessary compe
tencies for students and to prepare the ground for mastering 
other disciplines.
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APPROACH TO ENGLISH-MEDIUM AT-RISK STUDENTS AT THE DEPARTMENT  
OF HUMAN ANATOMY: THE SEARCH FOR EFFECTIVE FORMS AND MECHANISMS

Vovk O., Avilova O.
Kharkiv National Medical University, Department of Human Anatomy 

Introduction. The problem of poor academic results in 
the higher medical establishment at the initial stage of educa
tion concerns the entire teaching staff. Anatomy is a funda
mental science in the medical educational system and it deter
mines the competency and competitiveness of the future health 
care professional.

Main body. Underachievement – it’s a backlog in the ed
ucational process in which for the given time student does not 
master the satisfactory level of knowledge provided by the 
curriculum according to the methodological guidelines; also 

this is the set of problems that a freshman student may have in 
connection with systematic training, as in the group, and indi
vidually. Hence, atrisk student is a student demonstrating a 
low level and quality of discipline training during the semes
ter, having academic debts and liquidating them by the begin
ning of the session, successfully undergoing intermediate cer
tification. However, such student tends to accumulate academ
ic debts and acquires the status of a candidate for expelling.

 The importance of anatomy and its mastering for the future 
formation of clinical thinking is undeniable. Prof. Sinelnikov 
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used to emphasize that medicine starts from A, meaning from 
anatomy. This statement stresses that anatomical science is a 
framework for medicine. Further student's success in education 
and his formation as a future specialist depends on tackling the 
discipline. That’s why it is crucial for the teacher to monitor all 
students’ academic performance and allocate time, including an 
individual approach to each student. In our opinion, anatomy is 
not a subject that students need to cram, it requires a deep under
standing of structures and logical thinking. Tremendous respon
sibility falls on teachers of the 1year Englishmedium students, 
from how the material will be presented and whether the student 
will be interested in subject literally depends his future.

Taking into account current view of the students’ low 
learning achievement problems modern pedagogy distinguish
es two groups of reasons: internal and external ones. For exter
nal reasons, one can attribute the value decline of education, 
the imperfection of the organization of educational process; a 
low level of competence in the use of cognitive activities by 
the teacher; lack of an individual approach to training; imper
fect professional qualities of the teachers.  Internal reasons of 
students’ low learning achievement – low willpower, laziness, 
lack of motivation and organization, poor relations in the 
group's team. Should be considered numerous number of other 
factors linked with foreigners – stress associated with new en
vironment and different peoples’ mentality, language chal
lenge and even change of climate zone. All this plays role in 
academic performance, so the discipline must be wellpresent
ed, thus, student will be able to switch to a new way of life and 
educational system.

So what can be done in order to decrease number of at
risk students and make the discipline more engrossing? Num
ber of issues have been discussed in the department meetings. 
With the goal of minimizing the negative reasons for students’ 
low learning achievement, the following measures were ap
plied/were proposed to be implemented?? 

Along routine topics discussion and STEP1 tests prac
tice, was proposed to deliberate over the lesson clinically relat
ed materials (radiographs, Xray examinations, angiograms) 
which can serve as a topic consolidation and formation of clin
ical thinking skills. This session can be provided in a form of 
a role game that will help to develop teambuilding skills as 
well as leadership skills. 

Implementation of Power point presentations in the class
room and students’ involvement in their preparation regarding 
the topic, thus, the logical thinking and the ability to form and 
sort out information will be formed. The topic will be acquired 
faster and more productively as different types of memory 
would be included into the learning process.

Time allocation for work with corpsе material. Practical 
preparation of students is one of the most important stages in 
the high medical institution training and is an integral part of 
the educational process. Practical skills evaluation during the 
work with cadaver should be provided on a regular basis.

Students involvement into scientific club. Should not be 
underestimated the fact that atrisk student with poor academ
ic achievements can show progressive and excellent results. 
Here is the scope of teachers’ creativity and individual ap
proach should be applied.

Students encouragement to present into the conference 
provided annually at the department, either it is a specimen 
preparation or anatomical drawing or decent presentation 
about the latest discoveries in science. That could be a first 
step into their future scientific research. 

Conclusion. A number of issues are associated with at
risk students, besides educational achievement. However, a 
number of new initiatives have been implemented to improve 
the opportunities for atrisk students to achieve well. Our aim 
is to empower lowperforming 1year Englishmedium stu
dents and motivate them to complete compulsory education. 
The role of anatomy teacher is crucial in the students’ lives as 
their further education literally depends on the knowledge ac
quisition from anatomy department. That’s why by all possible 
means we should aim at forming a holistic personality who not 
only will know the anatomy but also navigate in other disci
plines and be able to grasp information instantly and to relate 
it logically. Proposed measures will immerse the student into 
the discipline, increase his interest, develop logical thinking 
and widen his horizons in the world of medicine
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TEAM WORK TECHNIQUE TRAINING IN THE MEDICAL UNIVERSITY

Petrova O. B., Bogun M. V., Gusak O. G., Kulikova O. V., Timonova G. V. 
Kharkiv National Medical University

Introduction. The WHO considers teamwork as one of 
priorities in healthcare [1]. Interdisciplinary training medical 
students to function in a team, to be a valuable team member 
should be introduced to medical higher education. 

The main part. Learning team work is integrated in the 
‘English for specific purposes’ (ESP) courses provided by the 
Foreign languages department. It supposes specialty oriented 
programs for the junior medical students. ESP course contents 
is determined by the university training direction (general 
medicine, dentistry, laboratory medicine, pediatrics, physical 
rehabilitation, nursing, etc.). Student teams work to examine 
the patients’ histories, to plan medical care, to refer to the 
investigations, to establish initial and final diagnosis. The 
program material is elaborated in the classroom using team 
techniques. It supposes training team work while discussing in 
English the given clinical cases, preparing for solving the 
KROK tests in English, compiling case presentations, etc. The 
students are organized in temporary teams for solving mutual 

task given for the groups of two, three students, two desks, or 
for a row. The teams are limited by the short set of time. Such 
team work supposes application of brainstorming advanced 
technique, which results in generalizing and summarizing 
ideas revealed in discussion, in the brainring. Either mixed or 
onelevel groups may be formed in the classroom especially 
for the task. Finally the students choose a leader to present 
their team in debriefing.

Conclusions. Foreign languages department in the 
medical university plays an important role in developing 
personality of the future doctors by forming their English 
language competence that aims at professional team work 
formation and lifelong learning motivation, as well.
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METHODICAL PRINCIPLES TO TEACHING THE TOPIC "RESPIRATORY SYSTEM"  
ON A PRACTICAL TRAINING ON HISTOLOGY

Popko S. S., Yevtushenko V. M.
Zaporozhye State Medical University, Ministry of Health of Ukraine

The methodological principles that underlie the problem
atic training in practical lessons on histology on the topic "Re
spiratory system", which are necessary for the students to cor
rectly understand the morphological basis for the development 
of pathological changes in the lung tissue. 

In respiratory bronchioles, the following types of cells are 
distinguished: 1) ciliated cells; 2) microvillar cells; 3) small 
granule cells belonging to the group of APUD cells which reg
ulate the secretory function of goblet cells and glands in the 
mucous membrane; 4) bronchiolar cells, known as Clara cells. 
The last are cubical in shape, their surface facing the bronchi
olar lumen is bulging; they do not have cilia. Well developed 
smooth endoplasmic reticulum and a large number of mito
chondria indicates a high level of metabolic activity of cells; 
the presence of electronically dense vesicles, located predom
inantly near the basal membrane. Clara cells contain a large 
amount of cytochrome P450dependent oxidases, which pro
vide a detoxification function. Functions of Clara cells: 1) se
cretion of surfaceactive substances on the surface of the bron
chiolar epithelium; 2) metabolism and detoxification of xeno

biotics and other toxic compounds; 3) regulation of local im
mune processes; 4) participation in the process of regeneration 
of the bronchiolar epithelium. But they are also a factor in the 
development of pathological processes in the lungs (tumoro
genesis, pulmonary emphysema).

Conclusion. In the educational literature the information 
on the structure and function of Clara cells and their histo
physiological role in the development of the pathology of the 
respiratory organs is not adequately covered, therefore, it is 
necessary to create new methodological approaches for pre
senting this topic in practical histology classes.
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QUESTIONS OF BIOMEDICAL ENGINEERING IN MEDICAL EDUCATION

Radzishevska Yev. B., Gordienko N. O., Solodovnikov A. S., Kocharova T. R., Levchenko T. V.
Kharkiv National Medical University

Introduction. Over the past two decades biomedical en
gineering has become accepted as an important field of inter
disciplinary study and research. It integrates the physical, 
chemical, mathematical, and computational sciences with en
gineering principles in order to study biology, medicine and 

behavior. Applications for medicine allowed laying the foun
dation for a trend of artificial organs and systems. Under arti
ficial organs we understand any machine, device, or other ma
terial that is used to replace the functions of a faulty or missing 
organ or other part of the human body. It is advisable to teach 
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the basics of these technologies in higher medical institutions 
for the timely preparation of future doctors. Most of these de
vices are microprocessorbased, so they should be studied 
within the framework of the discipline "Medical Informatics".

The heart rhythm disorder is one of the most common and 
hard complications of cardiovascular diseases. The constant 
electric cardiostimulation (ECS) is the unique reliable method 
of the heart rhythm normalization, which contributes to the 
hemodynamics improvement and this way positively influenc
es the clinical course and prognosis of the main disease. The 
usage of multiprogrammed stimulators becomes more ordi
nary phenomenon. Frequency of pacing, amplitude, sensitivi
ty, technical refractory period, etc. can be changed by means 
of electromagnetic or radiotelemetric signals with the usage of 
a special device – programming unit. 

According to the statistics, every 6th person in the world 
has problems with hearing. At present, hearing aid is the only 
possible means of full social rehabilitation and integration, and 
modern digital hearing aid devices (HAD) represent intellectual 
systems with the help of which a person forgets that he/she can't 
hear well. In digital hearing aid devices a sound signal is trans
formed into a digital format. A special processor processes this 
signal at the speed of more than 100 millions operations per 
second, recognizing the useful sound on the background of 
noise, “purify” the voice signal from noises, to make it of the 
comfortable volume at the presence of several microphones and 
to make the sound perception to be welldirected. 

Human's kidneys are the biologically important and vital 
pair organ with unique structure. The dysfunction of these or
gans during the long period of time is dangerous for a person's 
life. Artificial kidney (hemodialyzer) – the apparatus for the 
temporary replacement of secretory functions of kidneys. An 
artificial kidney is used for the blood release from metabolic 
products, correction of waterelectrolytic and acidbase balance 
at acute and chronic renal insufficiency and also for the excre
tion of dialyzing toxic substances at intoxication and liquid ex
cess at oedema. Because of the large number of input signals to 
be monitored and the large number of pumps and other mecha
nisms to be controlled, many of these functions are performed 
with dedicated microcontrollers for that portion of the system. 

The invention of the artificial blood circulation apparatus 
(ABCA) opened a new era in modern medicine. By means of 
ABCA it became possible to have operations on an open heart 

and other vitally important organs. This apparatus is meant for 
the temporary execution of heart and lungs functions, that's 
why it is called the apparatus of “artificial heartlungs”. ABCA 
supplies the blood circulation and breathing in a patient's or
ganism. 

From the end of the 70ies abroad in the clinical diabetol
ogy the insulin therapy became known by means of portable 
infusion insulin dosers and stationery apparatus, called the 
“artificial pancreas” (“artificial beta cell”). The success of mi
croelectronics and cybernatics allowed creating the miniature 
portable insulin dosers. 

Prosthesis is an important stage in the process of the so
ciallabour rehabilitation of a person who has lost his/her 
limbs or suffers from the diseases of the muscularskeletal sys
tem. Microprocessors can be utilized in both upper and lower 
limb prosthesis. The multitude of types and levels of amputa
tion of upper and lower limbs and also the sequences of diseas
es of the muscularskeletal system define a rather numerous 
nomenclature of prosthetic and orthopedic appliances. 

Conclusions. Thus, the unconditional importance of these 
devices for medicine and healthcare, as well as the use of mi
croprocessor technology to optimize their functioning, makes 
this material very relevant for future doctors training. In addi
tion, the argument should be considered that none of the disci
plines studied in the higher medical educational institutions 
provides for studying on the whole such extremely important 
issues for modern medicine as its hardwaresoftware support 
and the use of devices to replace lost human functions.
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QUESTIONS OF IMPROVING THE METHODOLOGICAL SUPPORT FOR TEACHING  
ENGLISH-SPEAKING STUDENTS

Shevchenko O. S., Matveyeva S. L., Pogorelova O. O.
Kharkiv National Medical University

Introduction. According to a large information load, an 
important issue is the creation of an uptodate methodical 
support for Englishspeaking students, which will provide a 
brief, highquality presentation of important information on 
discipline.

Aim. To create a manual in English that would allow 
briefly, to provide all the necessary information on the phthisi
ology and to assess the effectiveness of its use.

Materials and methods. To create the manual, the teach
ers of the department have reviewed the leading textbooks on 
phthisiology and pulmonology, the latest reports and recom
mendations of the World Health Organization, periodicals and 

added their own results. Information was organized using in
fographics, which provided a schematic presentation of the 
key points for each issue.

Results. The manual has been placed in the public do
main. Students noted that the new manual allowed them to 
prepare for classes better, to learn material on the topic easier 
and increased the effectiveness of selfwork.

Teachers also analyzed changes in the level of memoriza
tion of information on the subject. The assessment was carried 
out in two main areas: testing and open questions. It turned out 
that the decision of closed test questions improved by 26%. 
The quality of answers to open questions improved by 31%. In 
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particular, the teachers noted that the students' answers be
came more precise, concrete and systematized, and a better 
understanding of the material was observed.

Conclusions. Thus, the updating of the methodological 
base for Englishspeaking students and the use of infographics 
as a way of presenting material can improve the quality of 

students' education and achieve compliance between the 
teacher and students.
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COMPARATIVE ANALYSIS OF STUDYING SPECIALTIES IN THE HIGHER MEDICAL EDUCATIONAL 
INSTITUTIONS OF UKRAINE AND EUROPEAN UNION

Shvedova T. A., Kushch O. G., Talanova O. S.
Zaporozhzhye State Medical University

Postgraduate education in medicine is a necessity, be
cause in time of the course of the same internship the future 
specialist gets the necessary knowledge and skills that will be 
useful to him in practice. The purpose of the postgraduate ed
ucation: 

– improvement of practical training; 
– improvement of the theoretical base; 
– receiving narrow specialization; 
– increasing the professional level of training for further 

activities.  
It is worth noting that after passing an internship, a grad

uate of a medical university has the right work in the specialty. 
Without internship working in medical institutions is strictly 
forbidden. 

Also to postgraduate education can be attributed to the 
passage of clinical residency, which is the highest form of pro
fessional development of a highly specialized specialist. 

Getting medical education in Europe is individual for 
each country. To compare our education with the European, 
we take as the most typical German and British medical uni
versities, since Germany and Britain are the recognized lead
ers of the European Union. 

What is the difference between European education and 
education in Ukraine in medical universities? 

The difference begins with recruitment of entrants. Every 
year the conditions of admission for the selection of the best 
entrants become tougher.

The average score of a potential student should be at least 
4.5 points and this will filter out the majority students. 

What about stipend and other incentives, there is no sti
pend in Germany! There are only payments that are paid by 
nonstate funds. These payments can be received only by the 
most gifted students.

Duration of study at the medical university of Germany in 
the specialty "medicine" – is 6 years, in our country the term 
of study is the same. 

Program in German universities is different in somewhat.
Preclinical stage/Vorklinis shemeester(14 semesters). 

You can start only in winter semester. At this stage, the medi
cal student acquires knowledge in the field of natural, funda
mental medical and humanitarian sciences, as well as the skills 
of providing emergency medical care and care for patients. At 
this stage, students study the following subjects: physics, 
chemistry, biology, medical terminology, physiology, bio
chemistry, anatomy, histology, medical psychology. Before 
the finishing of this stage, the student will need to undergo a 
threemonth practice of caring for the sick people in hospitals 
or clinics and many shortterm practices in different depart
ments of hospitals or twoday first aid course. 

What about Ukraine, the preclinical stage is combined 
with basic clinical disciplines and is taught to students within 
16 semesters.

First State Exam / 1. Staatshahmen. 
After graduation in the framework of preclinical phase, 

the First State Examination is held, after the successful pass of 
which the student is admitted to the program of clinical stages 
of training. 

The first state examination that passes the students of stu
dents in Ukrainian medical universities – is “KROK 1” (test
ing), at the end of which they get a certificate with the result.

Clinical stage/Klinisсhe Semester(510 semester) 
This phase includes the study of naturalscientific and 

clinical disciplines of general pathology and methods of med
ical and laboratory examination of the patient. Formed theo
retical knowledge of clinical disciplines imparted practical 
skills at the bedside, the algorithm of diagnosis and develop
ment of treatment plan. Studied: pharmacology, general medi
cine, orthopedics, emergency medicine, obstetrics and gyne
cology, psychiatry, hygiene and environmental disciplines, the 
study of general pathology, microbiology and immunology, 
biostatistics, clinical chemistry, hematology, radiology, gener
al pharmacology and toxicology, pathophysiology, genetics, 
Microbiology ,history of medicine, general clinical examina
tion (including basic information on medicine, surgery, derma
tology, ophthalmology otolaryngology, neurology and pediat
rics) and also practice on disciplines which were studied at the 
previous stage. 

This stage in Ukrainian universities starts from the 4th year 
and ends at the end 6 of the course. Lasts for 16 semesters. 

One year of practice/Praktikum. 
Interrelated clinicalpractical training in the university 

hospital or in one of the clinical hospitals.
It is possible to take an equivalent practice (internship) 

outside of Germany. In the center of learning takes place de
velopment of knowledge and skills obtained during the train
ing period, for each clinical case. A practical activity of learner 
goes under the guidance of the supervising doctor. The train
ing includes participation in clinical discussions (conferences), 
as well as duty to ambulance. The student can’t be involved in 
activities not related to deepening its education. 

This stage is missing in the medical universities of 
Ukraine.

 The Second state exam/2Staatsеxame
After a successful internship the second state exam pass

es. If this exam is passed successfully, a doctor's diploma with 
the right to work in the profession is issued. 

In the Ukrainian highest medical universities at the end of 
the 6th year students pass a second state examination "KROK 2"
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After receiving a medical education in Germany gradu
ates are eligible to stay here to live and work with the condi
tion that they find work on their qualification within 1.5 years 
after graduation. 

In Ukraine, at the end of the study at the University, stu
dents enter the internship. The period of internship is1 to 3 
years of training.

In addition to medical universities in Germany would like 
to talk about the universities in the UK, education which also 
at a proper level.

To enter in medical university of the foggy Albion you 
should to pass shortterm summer courses at the university. En
ter the university right after high school for a foreign student is 
impossible. As in Germany the medical institutes of England 
has a high competition among students. According to statistics, 
among the students, only about 8%is the foreign students.

The duration of training in medical universities of En
gland is about 78 years. At the end of the bachelor, where the 
basic knowledge is giving, the student enters an internship, 
where begins an active practice and training.

First professional degrees that are granted to the students, 
who chose medical education in England and in the UK – is a 
bachelor of medicine and bachelor of surgery. These degrees 
are similar and the equivalent between them. Bachelor's de
gree, the student may continue studying on the chosen or adja
cent specialty going on an internship.

Internship in Britain, unlike Ukraine, lasts two years.
 During the first year of internship 34 different specialties 

are studied. These specialties are determined by the General 
Medical advice.

During the second year of training, emphasis is placed on 
diagnosis and prevention acute diseases. Also, interns learn 
teamwork, personnel management, master computer technolo
gies and so on. 

In Britain, as in Ukraine, the intern does not have the right 
to perform an independent activity. Interns practice only under 
the guidance of a doctor with a license in accredited clinic or 
hospital. 

Many medical universities in Ukraine have their own uni
versity clinics in which students can master practical skills. 
Our Clinical hospitals are equipped with the latest technology, 
which enables teaching students. These hospitals employ 
highly qualified specialists which are taught by our students. 

All students have the opportunity to participate in the sur
vey patients, to learn and to conduct various manipulations (ex
amination of patients, bandaging and injection of catheters). 
With the beginning of the third year, students study the tactics of 
conducting an operation while in operating units with highly 
qualified surgeons. During the internship, the future surgery un
der the guidance of the best specialists will receive the luggage 
of knowledge, which is useful to them in further practice.

University clinics help many students in choosing a nar
row specialization. Give the concept of, how to apply theoret
ical knowledge in practice. 

Approach to medical education in Ukraine is slightly dif
ferent than in European countries. However, Ukrainian educa
tion is valued and considered worthy in all countries of the 
world. Many graduates of our universities, after graduation, 
are employed in leading medical centers, pharmaceutical com
panies, etc.

IMPLEMENTATION OF BLENDED LEARNING ELEMENTS ON EDUCATIONAL PROCESS  
AT CLINICAL DEPARTMENTS

Vizir V. A., Demidenko O. V., Sadomov A. S., Prikhodko I. B.
Zaporizhzhia State Medical University

Introduction. Blended learning as a tool for modernizing 
modern education in practice leads to the creation of new ped
agogical techniques based on the integration of traditional ap
proaches to the organization of the educational process, where 
the transfer of knowledge is performed, and the technology of 
elearning. Blended learning is a teaching methodology, an ap
proach which combines traditional methods in the classroom 
with computermediated learning activities. The strengths of 
this study are the combination of different technologies into a 
single integrated learning approach. At the same time, the 
main material can be taught as a distance course, which in
volves the student's independent work, and its discussion and 
workout takes place during classes in the classroom.

Main part. Creation and use of open courses in both the 
undergraduate and postgraduate stages of training at the clini
cal departments, as a part of the introduction of mixed learn
ing, opens up new opportunities for continuing education, 
making it more accessible and more personalized. On the oth
er hand, the course must correspond to the program, have a 
clear structure, rules of work and general objectives. Theoret
ical and practical material should be aimed at individualizing 
the learning process and taking into account the peculiarities 
of those who studies at the courses.

The model of mixed learning has a number of advantages 
and some disadvantages. The main advantages include the 

possibility of data collection and individualization of knowl
edge and assessments, the simultaneous training of a group of 
students, the redistribution of educational information re
sources by the teacher, the development of students' skills in 
selfstudy and selfcontrol, increasing interest in knowledge 
acquisition. Mixed learning is more active as regards to the 
student by giving him more interesting and cognitive learning 
opportunities. In the framework of the concept of mixed learn
ing, the student gets knowledge both independently (online) 
and internally (with a teacher). This approach allows to control 
the time, place, pace and way of studying the material. By its 
very nature way, mixed learning is the simultaneous use of the 
traditional classroom system and modern digital education. 
The main elements of the mixed learning model are lecture 
and practical lessons, seminars, practical tasks, training mate
rials, online communication, individual and group online proj
ects, audio and video lectures, animations and simulations.

As the part of the implementation of distance learning 
courses from the various disciplines of the University into the 
educational process of the Department of Internal Diseases2 
on the edX platform, open online courses "Instrumental Meth
ods of Functional Diagnostics" were created and designed for 
5th year students studying in the specialties "Internal Medi
cine" and "Pediatrics". The purpose of studying this course is 
the students' mastering of the general principles of conducting 
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functional methods for patients’ examination, as well as the 
acquisition of knowledge by students about the clinical inter
pretation of the data. The course is designed for 30 hours and 
consists of six classes, covering the theoretical and practical 
aspects of the topics that are being studied. The theoretical 
section is presented by four thematic blocks, which complete 
the control tasks and are studied by students independently in 
online mode. As a result of the responses, successful students 
have the opportunity to get in the system and print a certificate 
confirming the mastery of their theoretical material before pro
ceeding to the practical part of the course consisting of two 
classroom classes.

Conclusions. Implementation of mixed learning elements 
using open online courses is a new experience for the depart
ment in teaching the course of functional diagnosis in terms of 
teaching methods and new aspects of teacherstudent interac
tion within the information learning environment. Blended 
learning is costeffective and refers to any combination of tra

ditional and distance learning, where the student is better con
trolled, takes more steps, and introduces an individual learning 
path.
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PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR THE IMPLEMENTATION OF MEDICAL EDUCATION  
IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF UKRAINE

Vovk O., Boiagina O., Zharova N.
Kharkiv National Medical University

Introduction. The necessary prerequisite for the success
ful acquisition of knowledge by students is skillfully orga
nized pedagogical interaction, which optimizes the adaptation 
of students, in the process of mastering medical specialties [5]. 
Clinical practice, which is a structural component of the edu
cational process in a medical educational institution, rep
resents the embodiment of a future professional. The main as
pect of professional socialization is the teacher.

Modern pedagogical studies concerning the main aspects 
of medical students training in the educational system of 
Ukraine, consider psychophysiological and cultural peculiari
ties of adaptation processes as well as mechanisms of optimi
zation of these processes using new pedagogical technologies 
[14, 6, 7].

However, the analysis of a large number of available sci
entific works, with no doubts about their depth, multidimen
sionality and scale, suggests that in the pedagogical compre
hension of the problems concerning pedagogical conditions 
for the implementation of medical education in educational 
institutions of Ukraine many issues remain unresolved [3, 7].

Main part. The main purpose of education is not just the 
training of a highly professional specialist in one or another 
field, but a human being capable of fruitful cooperation that can 
quickly find solutions to important tasks, to coexist in a society 
of cultural pluralism based on humanistic and democratic val
ues. The leading role in modern medical education is focused on 
the development of the personality and professional culture of 
the medical worker, which facilitates the process of adaptation 
in the professional environment. In turn, this requires optimiza
tion of the educational paradigm of vocational training of teach
ers of a medical educational institution, taking into account the 
scientific and cultural educational space. Under the educational 
paradigm, we understand the conceptual framework, that is, the 
leading model of education, which can vary with time depend
ing on the goals and values of education that are influenced by 
sociocultural and economic and political processes. Each of 
such models, striving to maintain the norm in accordance with 

the existing system of education, is realized in certain historical 
conditions and is embodied in interpersonal relations, in the in
tersubjectiveness, which is reflected in education, in the image 
of a person who is actually the bearer of this education. Educa
tional paradigm is based on the values that determine the direc
tion of the pedagogical process.

In modern studies, three main paradigmatic models of ed
ucation are distinguished:

 – the traditional paradigm – its purpose is to preserve and 
transfer to the younger generation the most essential elements 
of the cultural heritage of human civilization, the necessary 
variety of important knowledge, skills and abilities, as well as 
ideals and values that promote both individual development 
and the preservation of social order;

 – the rationalist paradigm in the center of the study does 
not implement content, but effective ways of assimilating of 
different types of knowledge. That is why the purpose of the 
pedagogical process is seen in the formation of adaptive "be
havioral repertoire" for students adapted to social norms and 
requirements. The main methods of teaching are training, test 
control, individual training, adjustment;

 – the humanistic (phenomenological) paradigm focuses 
on the student as the subject of life and as a free and spiritual 
person who needs selfdevelopment. It also deals with inter
personal communication, dialogue, help in personal growth.

Critics often identify humanistic pedagogy with pedagog
ical anthropology, since pedagogical anthropology was formed 
and developed as a humanistic alternative to the totalitarian 
style of education and pedagogical thinking, and therefore par
ticularly close to domestic education at the present stage. The 
peculiarity of pedagogical anthropology consists in a detailed 
analysis of the most important functions of the spiritual in the 
spheres of education and pedagogical activity, in the develop
ment of concepts such as "spiritual", "existential", "freedom", 
"being", "meaning", "desire for values", "responsibility", "glo
balization", "individuality", "conscience as the basis of the 
spiritual organization of personality".
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The existence and functioning of the spiritual is impossi
ble without the interaction with specific people and their direct 
personal communication. In our opinion, these characteristics 
of the human image are the basis of the humanistic paradigm 
of education. In the educational and scientific space of the do
mestic school there are mainly three basic paradigmatic mod
els of vocational education: cognitive, activityoriented and 
personally oriented.

Conclusions. Education is a way of human entry into the 
integral existence of culture, comprehension and realization 
by the individual of generic and specific meanings of life. It is 
the modern state of cultural consciousness that opposes the 
scientific, rational, technocratic nature of education, accelerat
ing its transition to a new paradigm, or rather, the new seman
tic and structural content.

According to the ideological orientations of the culturecen
tered educational paradigm, the sociocultural task of an educa
tional institution is to provide spiritual continuity, in the forma
tion of a holistic image of personality, in maximally full expres
sion of the human potential, which actualizes the knowledge 
gained to benefit the society. In our opinion, education should 
ensure, firstly, the formation of a person capable of understand
ing, interpreting, preserving, extending, developing and dissem
inating national and regional cultures in conditions of pluralism 
and diversity; secondly, the formation of a highlyqualified spe
cialist with professional ethics, the ability to successfully oper

ate in a dynamically changing situation, to focus on spiritual and 
moral criteria in solving professional problems.
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ СОВРЕМЕННОГО ВРАЧА

Григоров С. Н., Дмитриева А. А., Рузин Г. П.
Харьковский национальный медицинский университет

Профессия врача имеет определенные этические тре
бования, а именно ни в одной профессии нет таких 
исключительных взаимоотношений, какие складываются 
между врачом и пациентом. «Проблема психологической 
совместимости врача и пациента, несомненно, играют 
важную, если не ведущую роль» [1] . Именно врачу при
ходится глубоко вникать в человеческую жизнь, в ее био
логические и социальные стороны. «Если после разговора 
с врачом больному не стало легче, то это не врач» [2].

Сложным предметом врачебного исследования явля
ется человек, в котором находят отражение некоторые за
кономерности, как в физике, химии, биологии, социоло
гии, логике, психологии, педагогике, этике и эстетике. 
«Ни одна другая наука не построена так, как медицина, и 
не связана так тесно со всеми областями жизни » [3]

В процессе обучения медика (студента, врачаинтерна и, 
даже, дипломированного врача) преподаватель должен исхо
дить из важнейшей медицинской задачи, то есть целостного 
восприятия и понимания врачом личности пациента. А это 
возможно только при условии целостного и всестороннего 
формирования самой личности врача. «Профессия врача – 
подвиг. Она требует самоотвержения, чистоты души и вели
чия помыслов. Не всякий способен на это» [4].

В век прогрессирующей технизации и кибернетиза
ции увеличивается количество приборов, используемых 
для обследования пациента. В связи с этим возникает ре
альная опасность для врачей переложить исследования 
пациента только на записывающие приборы и, таким об
разом, не познать внутреннюю сторону болезни. Однако 
пациент для врача даже при научнотехнической револю

ции должен, прежде всего, представлять неиссякаемый 
интерес во всем своем несовершенстве. Даже самая умная 
машина или аппаратура не сможет выявить признак, отте
нок, который может внезапно появиться в течении болез
ни. «Хороший врач всегда является исследователем, если 
не в лаборатории, то у постели больного» [5].

Задача преподавателей медицинского учебного заве
дения научить будущего врача чувствовать боль пациента, 
не менее важно, чем дать ему образование. Этическая за
дача врача состоит в том, чтобы сохранить тонкую, иногда 
неуловимую психологическую связь с пациентом. В таком 
случае у медика не будет развиваться шаблонный подход к 
пациенту. Он будет обращать внимание не только на 
определенную патологию, но и на внутренний мир паци
ента. «Три пути ведут к знанию: путь размышления – это 
путь самый благородный, путь подражания – это путь 
самый легкий и путь опыта – это путь самый горький» [6].

Чтобы стать хорошим специалистом не достаточно 
теоретических знаний, необходимо еще овладеть практи
ческими навыками, инициативностью, деловитостью, 
высокой личной ответственностью, единством слова и 
дела. «Отсутствие опыта позволяет молодости совершать 
то, что старость считает невозможным» [7].

 В воспитании и формировании врача не менее важ
ную роль играет и личность педагога, высокие знания пре
подаваемого предмета, его отношение к больному, И даже 
внешний вид преподавателя, его манеры общения являет
ся примером для учащихся.

 Высокая информативность и быстрое старение зна
ний в настоящее время требует непрерывного, на протя
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жении всей практической деятельности продолжения об
разования врача. Как справедливо заметил М.Я. Мудров « 
во врачебном искусстве нет врачей, окончивших свою на
уку»[8].
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРЕДМЕТА «СЕМЕЙНАЯ МЕДИЦИНА»  
В ВЫСШЕМ МЕДИЦИНСКОМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ

Синяченко О. В.1, Егудина Е. Д.2, Ханюков А. А.2, Ермолаева М. В.1

Донецкий национальний медицинский университет1 (г. Лиман)
ГУ «Днепропетровская медицинская академия»2 

Введение. По нашему мнению [1], предмет «Cемейная 
медицина», как один из наиболее молодых, но, безуслов
но, ведущих в медицинском вузе, требует особого приори
тетного внимания и постоянного совершенства для повы
шения качества подготовки соответствующих молодых 
врачей. В США был внедрен переход от триады целей 
подготовки врачей общей практики («знание+умение+ от
ношение») к пентаде (добавлены «удовлетворение рабо
той+вновь обретенная уверенность») [3]. Хотя концепция 
непрерывного медицинского образования всеми призна
на, для врачей общей практики пока не созданы реальные 
условия такого обучения [2]. В контексте сказанного, была 
проведена сравнительная оценка подготовки семейных 
врачей в высших учебных медицинских учреждениях раз
ных стран. 

Цель исследования. Проанализировать на разных 
этапах обучения качество преподавания предмета 
«Cемейная медицина» в медицинском вузе, установить 
факторы, его определяющие, у студентов VI курса и при 
обучении врачей в интернатуре.

Материал и методы. Проведено анкетирование 614 сту
дентов VI курса медицинского университета IV уровня ак
кредитации, среди которых было 420 отечественных и 194 
иностранных граждан, а также выполнена оценка преподава
телем практической подготовки по физическим методам об
следования больного и осуществлен тестовый контроль зна
ний до и после цикла по предмету «Cемейная медицина».

Результаты исследования и их обсуждение. Только 
30,5 % от числа отечественных студентов к VI курсу вы
сказывали желание работать семейным врачом, а к окон
чанию вуза, после цикла «Семейная медицина» – уже 
63,6 %, т. е. налицо рост в 2,1 раза. Соответственно в эти 
же сроки число студентов, которые хотели бы работать в 
поликлинике семейным врачом, увеличилось с 21,0% до 

40,5 %. Мы вправе такую динамику высказанного мнения 
студентов отнести в позитив обучения на цикле «Семей
ная медицина», когда просматривается положительная 
тенденция приобщения к будущей профессии семейного 
врача. На желание работать семейным врачом оказывают 
воздействие возраст студентов и место их постоянного 
жительства: если среди жителей городов семейными вра
чами готовы работать 29,1 % выпускников вуза, то среди 
сельских жителей – 66,7 %. Уровень подготовки интернов 
общей практики по вопросам синдромологии в работе се
мейных врачей, оцененный по специальным тестам, к 
концу обучения в интернатуре значительно возрастает в 
сравнении с исходными значениями. Увеличивается также 
число качественных оценок по отдельным разделам об
щей врачебной практики. Обращает на себя внимание сле
дующий факт: если после цикла «Семейная медицина» 
интегральный уровень знаний студентов VI курса по вы
даче листов нетрудоспособности, работе лечебнокон
сультативной комиссии и медикосоциальной экспертной 
комиссии возрос с 69 % до 90 %, то спустя год от начала 
обучения в интернатуре по семейной медицине он соста
вил уже 99 %. 
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Мета роботи – висвітлення передумов для запрова
дження єдиного державного кваліфікаційного іспиту, як 
складової частини реформування медичної галузі та ви
щої медичної освіти зокрема.

Основна частина. Атестація здобувачів ступеня вищої 
освіти магістр за спеціальностями галузі знань “22 Охорона 
здоров’я” здійснюватиметься у формі єдиного державного 
кваліфікаційного іспиту, який складається з таких компо
нентів, як: інтегрований тестовий іспит “Крок”, об’єктивний 
структурований практичний (клінічний) іспит, міжнарод
ний іспит з основ медицини, іспит з англійської мови про
фесійного спрямування. Основними принципами складан
ня єдиного державного комплексного іспиту є: об’єктив
ність, прозорість і публічність, незалежність, нетерпимість 
до проявів корупції та хабарництва, інтеграція у міжнарод
ний освітній та науковий простір, обов’язковість. 

Висновок. запровадження єдиного державного квалі
фікаційного іспиту дозволить провести комплексну оцін
ку знань та вмінь випускників. 

Ключові слова: медична освіта; міжнародний іспит 
(IFOM); Центр тестування; Єдиний державний кваліфіка
ційний іспит. 

The aim of the work – covering the background for in
troduction of national qualification examination as a part of 
healthcare industry reforming and higher medical education in 
particular.

The main body. The attestation of the applicants for Mas
ter Degree in specialties of department of knowledge “22 
Healthcare Service” will be carried out in the form of national 
qualification examination, which consists of the following com
ponents: integrated test examination “KROK”, objective struc
tured practical (clinical) examination, international examination 
on elementary medicine, examination on professionally orient
ed English. The attestation may also be conducted in other 
forms defined by the higher education standard. The main prin
ciples of compiling a national qualification examination are: 
objectivity, transparency and publicity, independence, antipathy 
toward corruption and bribery, integration into international ed
ucational and scientific space, obligingness.

Conclusion. Thus, the introduction of national qualifica
tion examination will allow taking full assessment of gradu
ates’ knowledge and skills.

Key words: medical education; international examination 
(IFOM); Testing Center; national qualification examination.

Вступ. 28 березня 2018 року на засіданні Кабінету Мі
ністрів України було прийнято Постанову “Про затвер
дження Порядку здійснення єдиного державного кваліфі
каційного іспиту для здобувачів освітнього ступеня магі
стра за спеціальностями галузі знань “Охорона здоров’я”. 
Для реалізації необхідно визначити основні етапи розроб

ки та запровадження єдиного державного кваліфікаційно
го іспиту. Останнє вимагає прийняття ряду нормативних 
актів та проведення організаційнометодичних заходів.

Мета роботи – висвітлення передумов для запро
вадження єдиного державного кваліфікаційного іспи ту, як 
складової частини реформування медичної галузі та ви
щої медичної освіти зокрема.

Основна частина. Міністерство охорони здо ров’я 
України започаткувало суттєві зміни у формі та методах 
контролю якості підготовки кадрів для галузі, особливо під
готовки майбутніх лікарів. На реалізацію Закону України 
“Про вищу освіту” [1] розроблена і затверджена Постанова 
КМУ про єдиний державний кваліфікаційний іспит для 
здобувачів освітнього рівня “магістр”. 

Цей іспит включає декілька компонентів: інтегрова
ний іспит Крок 1 і Крок 2, англійську мову професійного 
спрямування, а також міжнародний іспит (IFOM) і 
об’єктивний структурований практичний (клінічний) іс
пит (ОСП(К)І) – для лікарських спеціальностей [2]. Запро
вадження почнеться з 2019 року для студентів, які вступи
ли до закладів вищої освіти у 2016/2017 навчальному році, 
і буде здійснюватися поступово. 

Напрям і зміст змін контролю якості підготовки, який 
розробив Центр тестування і почав планувати організацій
нометодичні заходи по його поступовому втіленню, на
ведений у додатку.

Як фахівець з питань педагогічного оцінювання чітко 
усвідомлюю, що “оцінювання – двигун навчання”. Резуль
тати оцінювання, як рентген або лакмусовий папірець, да
ють можливість діагностувати стан та рівень підготовки, 
виявити недоліки у навчальному процесі. Але це лише за
сіб. Мета змін в освіті не може обмежуватися лише оціню
ванням і констатацією проблем. Очікуваний результат, що 
інтерни не змогли відповісти на питання типу USMLE, а 
студентистоматологи – на питання з професійної інозем
ної мови, є лише констатацією. Зміни мають торкнутися 
усієї системи медичної освіти і здійснюватися поступово 
із дотриманням принципів дидактики. Так, запроваджен
ню ліцензійних іспитів передував трирічний педагогічний 
експеримент, упродовж якого відбувалися наради ректо
рів, проректорів, начальників навчальних відділів і понад 
50 семінарівтренінгів для викладачів. 

Сьогодні час прискорюється, але принципи дидактики 
і її закони залишаються. І робити категоричні висновки з 
перших результатів зарано. Так,  за рівнем ВВП можна 
сказати, що наша країна Україна слабка, а по темпах змін 
відходу від тоталітарного режиму, які у нас відбулися за 
одне покоління, – ми сильні. Наші університети в порів
нянні із багатьма західними не посідають високі рейтин
гові місця, але в медичних університетах сьогодні навча
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Для спеціальностей "Медсестринство", "Технології медичної діагностики та лікування" та "Громадське здоров’я"  ЄДКІ  включає інтегрований іспит Крок 2, а  для спеціальності 
"Фізична терапія, ерготерапія" - інтегрований іспит Крок 2 та ОСП(К)І.
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ються дві третини від усіх іноземних студентів в Україні і 
переважно англійською мовою. Центр тестування, створе
ний у 1999 році, безумовно не такий потужний, як NBME, 
створений у США у 1915 році. Але всесвітньою конферен
цією з медичної освіти український Центр тестування ви
знаний унікальним для країн Східної Європи. А за резуль
татами проведення у травні 2017 року першого пробного 
іспиту IFOM в Україні для майже 3000 студентів, який 
став наймасштабнішим проектом NBME за кордоном, 
отримав високу оцінку від керівництва NBME. 

Але змін лише в оцінюванні зовсім не достатньо для 
досягнення головної мети. А метою має бути – підняття 
конкурентоспроможності медичної освіти України, по
кращуючи якість підготовки медичних кадрів. Досягну
ти цієї мети можна лише шляхом реформування змісту 
навчання і форм оцінювання та моральноетичних норм 
поведінки усіх учасників навчального процесу. Зміни ма
ють торкнутися усіх: студентів і викладачів, адміністра
цій навчальних закладів і самого навчального процесу, 
Центру тестування, Центрального методичного кабінету, 
Центру міжнародних програм і безумовно сектору освіти 
Міністерства охорони здоров’я України, який ініціював 
ці зміни і який має розробити нормативну базу для їх вті
лення.

Що стосується Центру тестування, то у 2017 році про
відними фахівцями NBME проведена експертиза техноло
гії створення національного банку тестових завдань і ме
тодика оцінки їхньої якості визнана такою, що відповідає 
міжнародним вимогам, а ідея відкритого конкурсного on
line формування на добровільних засадах комітетів фахо
вих експертів – як прогресивна. І такий відбір був здійсне

ний Центром тестування у 2017/2018 навчальному році. 
Саме з цими експертами ми почали створювати нові тести. 
Крім того, разом із NBME започатковано проведення скла
дання IFOM Clinical Sciences англійською мовою у web
форматі. У цьому тестуванні взяли участь 156 іноземних і 
українських студентів. З наступного навчального року 
планується проводити іспит IFOM Clinical Sciences у цьо
му ж форматі також і українською мовою.

Висновок. Таким чином, запровадження єдиного дер
жавного кваліфікаційного іспиту дозволить провести 
комплексну оцінку знань та вмінь випускників. 
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THE ISSUE OF COMMUNICATIVE COMPETENCES IN THE PUBLIC HEALTH SPECIALISTS TRAINING

T. S. Gruzeva, L. O. Litvinova, N. V. Grechishkina, O. M. Donik, G. V. Inshakova 
O. Bohomolets National Medical University

Kyiv Society for Social Medicine and Public Health 

Метою дослідження було з’ясування роль і місце пи
тань комунікації в планах підготовки фахівців громадсько
го здоров’я в університетах Європи і світу для обґрунту
вання відповідних освітніх нормативних документів в 
Україні. Встановлено, що комунікативна компетентність є 
важливою умовою забезпечення ефективної роботи фахів
ців громадського здоров’я. Дослідження планів підготов
ки бакалаврів та магістрів громадського здоров’я виявило, 
що вивченню питань комунікації відведено значний обсяг 
часу в Польщі, Болгарії, Угорщині, США. 

Основна частина. Сфери застосування комунікацій
них навичок в питаннях громадського здоров’я включа
ють освіту, медичну журналістику, інформаційнороз’яс
ню вальну діяльність в засобах масової інформації, інду

стрію розваг, міжособистісне спілкування, комунікацію 
всередині організацій і між ними, поширення інформації 
про ризики, кризи і надзвичайні події, соціальну комуніка
цію і соціальний маркетинг. 

Можливими формами комунікації є мультимедійні, 
інтерактивні, традиційні. Вибір форми комунікації по
винен враховувати цільові аудиторії, культурні особли
вості тощо і включати міжособистісне спілкування, 
охоплення незначної чисельності населення, масові ка
нали, включаючи телебачення, радіо, газети. Сучасни
ми формами комунікації є використання блогів, обмін 
відеоматеріалами, мобільний телефонний зв’язок, он
лайнові форуми. При цьому процесу комунікації пови
нна передувати адаптація інформації з різнобічних пи
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тань громадського здоров’я до особливостей конкрет
них груп споживачів.

Знання фахівцями громадського здоров’я комуніка
ційних технологій та володіння ними є запорукою ефек
тивної протидії нездоровим формам поведінки і шкідливої 
для здоров’я продукції, зокрема алкоголю, тютюну. Ваго
мою умовою для успішної  реалізації комунікацій в гро
мадському здоров’ї є отримання зворотного зв’язку, що 
потребує вміння слухати, отримувати і аналізувати інфор
мацію про сприйняття людьми меседжів для удосконален
ня комунікаційних процесів.

Висновки. Володіння комунікативними компетенція
ми має важливе значення для забезпечення ефективної ді
яльності фахівців громадського здоров’я, що підтвердже
но концептуальними положеннями низки стратегічних та 
програмних документів міжнародного рівня.

Включення Асоціацією шкіл громадського здоров’я 
Європейського регіону комунікаційних компетенцій до 
основних компетенцій громадського здоров’я свідчить 
про необхідність забезпечення їх набуття в процесі на
вчання кадрів для громадського здоров’я.

Формування навчальних планів та програм підготов
ки бакалаврів і магістрів громадського здоров’я в Україні 
доцільно здійснювати з урахуванням національного кон
тексту, рекомендацій міжнародних організацій та кращого 
зарубіжного досвіду.

Ключові слова: громадське здоров’я, комунікативні 
компетенції, навички, плани підготовки.

The aim of the work – to find out the role and the place 
of communication issues in the training programs of public 
health specialists at European and other worldclass universi
ties in order to substantiate the relevant educational regula
tions in Ukraine. It has been established that communicative 
competence is the basic requirement in ensuring the effective 
work of public health specialists. The study of Bachelors’ and 
Masters’ Public Health Training Programs revealed that a con
siderable amount of time was spent on studying communica
tion in Poland, Bulgaria, Hungary, and in the USA.

The main body. Communication skills in public health 
are used in such fields as education, medical journalism, out
reach in the media, the show business, interpersonal commu
nication, communication within organizations and between 
them, information dissemination on risks, crises and emergen
cies, social communication and social marketing.

Possible forms of communication are multimedia, inter
active, traditional. The choice of communication form should 
take into account target audiences, cultural assumptions, etc., 
and should include interpersonal communication, the cover
age of a small population base, masscommunication chan
nels, considering television, radio, newspapers. Current forms 
of communication are the usage of blogs, video sharing, mo
bile phone service, online forums. Herewith, the communica
tion process should be preceded by the adaptation of informa
tion about wide range of public health issues to the specifics of 
concrete consuming publics.

Public health specialist should know and master commu
nication technologies as it is a guarantee of effective counter
action to unhealthy behavior pattern and unwholesome prod
ucts, including alcohol and tobacco. 

The feedback receipt is critical to successful implementa
tion of communication in public health and it requires the ability 
to listen, receive and analyze information about people’s per
ceptions of messages for improving communication processes.

Conclusions. Mastering of communicative competence is 
essential for the effective performance of public health spe
cialists, as evidenced by the conceptual conditions of a number 
of worldclass strategic documents and manifestos.

As the Association of Public Health Schools of the Euro
pean Region listed communicative competences on the main 
competences of public health, it indicates the need to ensure 
the communicative competence acquisition in the process of 
public health staff training.

Formation of curricula and training programs for Bache
lors and Masters in Public Health in Ukraine should be carried 
out taking into account the national context, international or
ganizations recommendations and best foreign experience.

Key words: public health; communicative competences; 
skills; training programs.

Актуальність проблеми. Стратегічні напрями рефор
мування вітчизняної охорони здоров’я України передбача
ють формування сучасної системи громадського здоров’я, її 
інституційного та ресурсного потенціалу. Одним з важли
вих аспектів забезпечення громадського здоров’я ресурса
ми є підготовка достатньої за чисельністю та якістю когор
ти кадрів, раціональний розподіл кадрових ресурсів за рів
нями, територіями, закладами, створення умов для постій
ного професійного розвитку. 

Потужною доказовою базою для обґрунтування век
торів розвитку громадського здоров’я є низка стратегіч
них документів  ЄРБ ВООЗ. В документі «Здоров’я2020: 
основи європейської політики та стратегія для ХХІ століт
тя» завдання з розбудови громадського здоров’я виділено 
в одну з пріоритетних сфер та представлено найбільш 
ефективні стратегії і підходи до формування національних 
служб [1]. Важливу роль у визначенні концептуальної 
основи траєкторії розвитку системи громадського здоров’я 
відіграє документ «Зміцнення потенціалу і служб громад
ського здоров’я в Європі: рамкова основа дій» [2].

Переконливі докази на користь пріоритетного розвитку 
служб громадського здоров’я в країнах наведено у виданні 
«Аргументи на користь інвестицій в громадське здоров’я», 
в якому представлено економічні та медикосанітарні пере
ваги використання підходу громадського здоров’я [3].

Ґрунтуючись на положеннях вказаних міжнародних 
документів та враховуючи національний контекст, кожна 
країна формує чи вдосконалює нормативноправову базу 
громадського здоров’я для ефективної протидії сучасним 
викликам.

В Україні активні процеси розбудови громадського 
здоров’я здійснюються відповідно до прийнятих страте
гічних документів, які визначають головний вектор ре
форм. Згідно з Концепцією розвитку системи громадсько
го здоров’я в країні розпочато втілення її інституціональ
ної структури, відкрито Національний Центр громадсько
го здоров’я та здійснюється підготовча робота до відкрит
тя регіональних центрів. [4].

Одним з важливих завдань, окреслених Концепцією 
розвитку системи громадського здоров’я в Україні, є фор
мування людських ресурсів служби громадського 
здоров’я. На його виконання спеціальність «громадське 
здоров’я» внесено до переліку спеціальностей, за якими 
здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвер
джено План заходів щодо реалізації Концепції, який пе
редбачає створення освітніх стандартів, проектів навчаль
них планів, програм підготовки фахівців громадського 
здоров’я [56].
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Національний медичний університет імені О. О. Бо го
мольця один з перших серед ВМНЗ України розпочав сис
темну роботу з обґрунтування та розробки проектів освіт
ніх нормативних документів на основі аналізу зарубіжно
го досвіду та рекомендацій міжнародних організацій.

З огляду на високі вимоги до якості підготовки фахів
ців громадського здоров’я питання обґрунтування та роз
робки навчальних планів потребує комплексного міждис
циплінарного підходу. В даному контексті серйозні вимо
ги висуваються до забезпечення компетентністної складо
вої результатів навчання. Зважаючи на перелік функцій та 
завдань, які потрібно вирішувати кадровим ресурсам в 
системі громадського здоров’я, засвоєння знань та оволо
діння комунікаційними навичками для широкого застосу
вання у повсякденній роботі є необхідною умовою ефек
тивності професійної діяльності.

Визначення ролі і місця комунікаційних технологій в 
системі підготовки кадрів громадського здоров’я потребу
вало аналізу сучасних стратегій, програм, рекомендацій 
міжнародних організацій в охороні здоров’я, вивчення іс
нуючого світового та європейського досвіду формування 
відповідних кадрових ресурсів в країнах Європейського 
регіону ВООЗ та інших регіонів. 

Метою дослідження було з’ясування ролі і місця пи
тань комунікації в навчальних планах і програмах підго
товки фахівців громадського здоров’я у вищих навчаль
них закладах країн Європи і світу для обґрунтування від
повідних освітніх нормативних документів в Україні.

Матеріали і методи. Джерельною базою слугували 
стратегічні і програмні документи ЄРБ ВООЗ, освітні стан
дарти, навчальні плани і програми підготовки фахівців гро
мадського здоров’я у вищих навчальних закладах країн Єв
ропи і світу, документи Асоціації шкіл громадського 
здоров’я Європейського регіону (ASPHER) щодо компетен
цій громадського здоров’я. У роботі використано бібліосе
мантичний, аналітичний методи та системний підхід.

Результати дослідження та їх обговорення. Вивчен
ня та аналіз стратегічних та програмних документів ЄР 
ВООЗ засвідчив, що комунікативна компетентність є важ
ливою умовою забезпечення ефективної роботи фахівців 
охорони здоров’я. Однією з основних оперативних функ
цій громадського здоров’я є інформаційнороз’яснювальна 
діяльність (адвокація), комунікація та соціальна мобіліза
ція в інтересах здоров’я. Крім того, комунікативні навички 
є необхідними для виконання інших дев’яти функцій гро
мадського здоров’я.

Аналіз Європейського плану дій зі зміцнення потенці
алу і послуг громадського здоров’я показав значення ко
мунікації в роботі фахівців громадського здоров’я, форми, 
складові комунікації, завдання різних структур [7]. Реалі
зація фахівцями громадського здоров’я оперативної функ
ції з інформаційнороз’яснювальної діяльності (адвока
ції), комунікації та соціальної мобілізації в інтересах 
здоров’я передбачає підвищення медикосанітарної гра
мотності для поліпшення здоров’я окремих громадян, ко
лективів, громад та населення країни в цілому. Досягнен
ня цієї мети можливе при оволодінні фахівцями громад
ського здоров’я майстерністю та технікою інформування 
населення про існуючі ризики для здоров’я, методи їх мі
німізації, впливу на окремих людей, їх групи і мотивації 
щодо здорової поведінки. Ефективна комунікація покли
кана підвищувати для населення доступність, ступінь 
сприйняття і можливості використання інформації з ме

тою вибору необхідних послуг охорони здоров’я, а для 
осіб, що приймають рішення, сприяти реалізації заходів 
політики в охороні здоров’я.

Сфери застосування комунікаційних навичок в питан
нях громадського здоров’я включають освіту, медичну жур
налістику, інформаційнороз’яснювальну діяльність в засо
бах масової інформації, індустрію розваг, міжособистісне 
спілкування, комунікацію всередині організацій і між ними, 
поширення інформації про ризики, кризи і надзвичайні по
дії, соціальну комунікацію і соціальний маркетинг. 

Можливими формами комунікації є мультимедійні, 
інтерактивні, традиційні. Вибір форми комунікації пови
нен враховувати цільові аудиторії, культурні особливості 
тощо і включати міжособистісне спілкування, охоплення 
незначної чисельності населення, масові канали, включа
ючи телебачення, радіо, газети. Сучасними формами ко
мунікації є використання блогів, обмін відеоматеріалами, 
мобільний телефонний зв’язок, онлайнові форуми. При 
цьому процесу комунікації повинна передувати адаптація 
інформації з різнобічних питань громадського здоров’я до 
особливостей конкретних груп споживачів.

Знання фахівцями громадського здоров’я комуніка
ційних технологій та володіння ними є запорукою ефек
тивної протидії нездоровим формам поведінки і шкідливої 
для здоров’я продукції, зокрема алкоголю, тютюну. Ваго
мою умовою для успішної  реалізації комунікацій в гро
мадському здоров’ї є отримання зворотного зв’язку, що 
потребує вміння слухати, отримувати і аналізувати інфор
мацію про сприйняття людьми меседжів для удосконален
ня комунікаційних процесів.

Отже, положення Європейського плану дій зі зміцнен
ня потенціалу і послуг громадського здоров’я свідчать, що 
досягнення позитивних змін в здоров’ї та способі життя 
населення з використанням ефективної комунікації потре
бує підготовки нової генерації фахівців громадського 
здоров’я, які володіють сучасними комунікаційними тех
нологіями, що необхідно врахувати у навчальних планах 
та програмах підготовки кадрів.

Вивчення документу ВООЗ «Інструмент самооцінки 
виконання основних оперативних функцій громадського 
здоров’я в Європейському регіоні ВООЗ» також підтвер
дило актуальність питань формування компетенцій з пи
тань комунікацій у фахівців громадського здоров’я [8]. 
Сфери застосування комунікаційних технологій та нави
чок постійно розширюються. Підвищенню можливостей 
використання інформаційнокомунікативних технологій в 
громадському здоров’ї сприяє поява нових медіа і комуні
каційних інструментів, у т.ч. електронних медичних кар
ток, онлайнінструментів навчання в системі безперервної 
медичної освіти, мобільних додатків для відстежування 
особистих показників здоров’я, прийому ліків тощо. 

З огляду на важливість підготовки персоналу для здій
снення комунікацій в системі громадського здоров’я нами 
проведено аналіз документів Асоціації шкіл громадського 
здоров’я Європейського регіону щодо основних компетен
цій фахівців громадського здоров’я. У керівництві «Від 
потенціалу до дії. Основні компетенції громадського 
здоров’я для важливих операцій громадського здоров’я», 
яке видано ASPHER у 2016 р., викладено вимоги до фахів
ців громадського здоров’я щодо різних компетенцій, 
включаючи комунікаційні [9]. Необхідні компетенції охо
плюють різні сфери діяльності фахівців громадського 
здоров’я та різні методи, включаючи епідеміологічні, де
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мографічні, статистичні, кількісні та якісні методи дослі
джень, соціологічні, психологічні, антропологічні.

Необхідними інтелектуальними компетенціями про
фесіонала громадського здоров’я з питань комунікації ви
значено знання основних теорій та концепцій, які лежать в 
основі комунікативних навичок, основних принципів ко
мунікації. Практичними компетенціями є формування 
плану комунікації та його реалізації, володіння стратегіч
ним та системним підходом до комунікації в громадсько
му здоров’ї, організації ефективного спілкування, інтегра
ції комунікаційних стратегій, впровадження заходів з пе
редачі інформації, використання ресурсів у процесі кому
нікації та соціальної мобілізації, можливості відстежувати 
та оцінювати комунікаційні кампанії.

Набуття фахівцями громадського здоров’я вказаних 
компетенцій потребує включення їх до навчальних планів 
та програм підготовки кадрів.

Проведений аналіз нормативних освітніх документів 
з підготовки фахівців громадського здоров’я в зарубіжних 
країнах виявив, що комунікативні навички внесено до ви
мог освітніх стандартів багатьох країн світу, у т.ч. Польщі, 
Болгарії, Угорщини, США. Зокрема, в Польщі комуніка
ційні компетенції фахівців громадського здоров’я перед
бачено в стандартах освіти за першим ступенем (бакалав
ріат) та другим (магістратура), які затверджено МОН Рес
публіки Польща. В описі результатів навчання вказується 
на необхідність визначення бакалавром громадського 
здоров’я перешкод на шляху впровадження медичної осві
ти серед населення на основі теорії соціальних змін і за
стосування відповідних методів навчання та навичок спіл
кування в дидактичному процесі.

Магістри громадського здоров’я повинні набути ком
петенцій планування, використання та оцінки процесу 
спілкування і переговорів.

Аналіз навчальних планів підготовки фахівців гро
мадського здоров’я низки європейських та американських 
університетів виявив, що вивченню комунікації відведено 
значний обсяг часу. В навчальному плані підготовки бака
лаврів громадського здоров’я Варшавського медичного 
університету виділено 2 кредити ESTC на набуття психо
соціальних навичок з основ популяризації та навчання 
здоровому способу життя, 2 – на керування проектами з 
популяризації, промоції здорового способу життя. В на
вчальному плані підготовки магістрів питання комунікації 
розглядаються в процесі вивчення навчальних дисциплін 
«досягнення промоції здорового способу життя», на які 
виділено 4 кредити ESTC на першому році навчання, та 
«засоби масової інформації», на які відведено 1 кредит 
ESTC на другому році навчання.

В документі Ягелонського університету «Детальна 
програма та план навчання за напрямом громадське 
здоров’я» відмічено, що з точки зору роботодавців для ви
пускників громадського здоров’я необхідними компетен
ціями є відповідальність за власні дії та їх наслідки, вмін
ня співпрацювати в команді, ефективне спілкування. Пе
редбачено вивчення окремого модулю «Комунікація як 
професійний інструмент», метою якого є отримання базо
вих знань про процеси спілкування, набуття здатності ви
користовувати теоретичні знання для пояснення процесів 
спілкування в контексті сприятливих факторів та пере
шкод, підготовка студента до правильного застосування 
отриманих знань на міжособистісному рівні, наприклад, в 
контактах з іншими, у групі тощо. За результатами вивчен

ня курсу, на який відведено 3 кредити ESTC, студент пови
нен володіти інформацією про процеси спілкування, вер
бальне та невербальне спілкування, коефіцієнти спілку
вання та його блокатори, а також про типи комунікаційних 
технологій, пояснювати етичні проблеми, пов’язані з ме
тодами впливу та стратегіями маніпулювання. Необхідни
ми навичками є дотримання принципів вербального та не
вербального спілкування, налаштовування стилю спілку
вання на ситуаційні умови та цілі бесіди, демонстрування 
поваги до співрозмовника та приймання межі психологіч
ного функціонування людини в процесі взаємодії, участі у 
обговоренні тем, роботи в команді.

У Вроцлавському медичному університеті вивчення 
комунікацій в процесі підготовки магістрів громадського 
здоров’я передбачає набуття компетенцій планувати кому
нікаційні процеси, оцінювати якість та ефективність спіл
кування на різних рівнях, визначати перешкоди на шляху 
впровадження медичної освіти серед населення на основі 
теорій соціальних змін і застосовувати відповідні методи 
та навички спілкування.

Дослідження навчальних програм та планів підготов
ки бакалаврів та магістрів громадського здоров’я інших 
країн Європи та світу показало включення до освітніх 
програм питань комунікації. Так, в навчальному плані під
готовки бакалаврів громадського здоров’я Медичного уні
верситету Софії на вивчення навчальної дисципліни «ко
мунікативні навички та управління конфліктами відведе
но 60 годин на IV році навчання.

В навчальному плані підготовки бакалаврів громад
ського здоров’я Університету Дебрецена в Угорщині на 
вивчення навчальної дисципліни «навички комунікації» 
відведено 3 кредити ESTC. Отримання ступеню магістра 
громадського здоров’я передбачає оволодіння методами і 
практикою створення професійних і громадських зв’язків 
у курсі вивчення навчальної дисципліни «промоція здоро
вого способу життя», на яку відведено 9 кредитів ESTC.

В США в Umas Lowel University комунікаційні знання 
та навички викладаються в рамках наукових дисциплін 
«технології в громадському здоров’ї» та «комунікативна 
техніка/популяризація здоров’я» на першому та четверто
му роках навчання в бакалавріаті, та в програмі підготовки 
магістрів в рамках навчальної дисципліни «комунікативні 
навички та технології в системі охорони здоров’я». На 
кожну з вказаних дисциплін відведено по 3 кредити ESTC.

Отже, аналіз освітніх стандартів, навчальних планів 
та програм підготовки фахівців громадського здоров’я в 
зарубіжних країнах свідчить про включення до них в якос
ті обов’язкового складника питань комунікації в громад
ському здоров’ї, що необхідно враховувати при формуван
ні освітнього контенту даного напряму в Україні.

Висновки. Володіння комунікативними компетенція
ми має важливе значення для забезпечення ефективної ді
яльності фахівців громадського здоров’я, що підтвердже
но концептуальними положеннями низки стратегічних та 
програмних документів міжнародного рівня.

Включення Асоціацією шкіл громадського здоров’я 
Європейського регіону комунікаційних компетенцій до 
основних компетенцій громадського здоров’я свідчить 
про необхідність забезпечення їх набуття в процесі на
вчання кадрів для громадського здоров’я.

Формування навчальних планів та програм підготов
ки бакалаврів і магістрів громадського здоров’я в Україні 
доцільно здійснювати з урахуванням національного кон
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тексту, рекомендацій міжнародних організацій та кращого 
зарубіжного досвіду.
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ВИКОРИСТАННЯ «ХМАРНИХ» ТЕХНОЛОГІЙ В СИСТЕМІ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Головаха М.Л., Кожем’яка М.О., Іваньков В.Г.
Запорізький державний медичний університет, кафедра травматології та ортопедії, Запоріжжя, Україна

Введення: В роботі розглянуті основні напрямки роз
витку інформаційних технологій і впровадження їх в орга
нізацію навчального процесу в медичних університетах. 
Визначені особливості і переваги окремих видів «хмар
них» технологій та можливості їх використання при про
веденні оцінювання знань студентів. Проведена оцінка ви
користання системи тестування, створеної на базі техно
логії Google Form.

Мета роботи: Оптимізація навчального процесу в ме
дичних ВНЗ шляхом використання хмарних сервісів 
«хмарних» сервісів для контролю знань.

Матеріали і методи: При проведенні занять у студен
тів медичних ВНЗ за кредитномодульною системою 
обов’язковим є тестовий контроль початкового і кінцевого 
рівня знань. Використання для цієї мети комп'ютерних 
класів і локальних тестових систем часто ускладнено (не
обхідність в персональному «комп’ютерному місцю», не
стача комп'ютерних класів, сувора прив'язка до часу, 
складність проведення оцінки викладачем). У зв'язку з 
цим перспективним є використання хмарних сервісів для 
проведення контролю знань. Після оцінки різних варіантів 
тестових систем пріоритет був відданий сервісам Google в 
зв'язку з їх високою функціональністю, зручністю і про

стотою використання, високим ступенем захисту інфор
мації.

У середовищі Google Form була створена група інтер
активних тестів початкового і кінцевого рівня знань. Кож
ному питанню було присвоєно певну кількість балів за 
правильну відповідь, що полегшило процес підрахунку і 
виставлення оцінки. Значна частина тестових завдань 
включала в себе візуальний матеріал (фотографії, рентге
нограми, відео). Студенти проходили тестування в на
вчальних кімнатах з мобільних пристроїв, що забезпечило 
з боку студента: зручність доступу до тестових матеріалів, 
дружній інтерфейс; з боку викладача: можливість віддале
ного контролю знань в реальному часі, зручність збору і 
аналізу результатів. Результати тестування вносились в 
таблицю, яка автоматично створювалася і оновлювалася в 
процесі проведення оцінки знань.

Висновки: Системи тестового контролю знань, створе
них на базі хмарних сервісів Google дозволяють здійснюва
ти контроль початкового і кінцевого рівня знань студентів, 
характеризуються мультиплатформенністю, мобільністю, 
відсутністю прив’язки до комп’ютерних класів. Викорис
тання їх на практиці продемонструвало значний навчаль
ний потенціал, використання якого стає одним з ефектив
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них напрямків практичної реалізації принципу єдності і 
взаємозв'язку навчання і контролю засвоєння матеріалу.
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ВИКОРИСТАННЯ РОЗВИВАЛЬНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ У СТУДЕНТІВ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ

Головкін А. В.
Запорізький державний медичний університет

Проблема розвивального навчання студентів в медич
них вузах має першорядне значення. Проте до сих пір не
має чіткої відповіді на питання, яким має бути розвиваль
не навчання в медичному вузі, і взагалі що це таке.

Традиційна система навчання у вузі  це тільки систе
ма навчання, в рамках якої відбувається якийсь розвиток. 
У ній немає розвитку як системи з власними цілями і засо
бами, медичним наглядом і регулюванням. Відсутність 
системи розвитку призводить до того, що викладачі рідко 
здатні самостійно поставити мету розвитку.

Вважаєтьтся, що в медичному вузі має розвиватися 
клінічне мислення і придумують для цієї мети безліч за
вдань на діагностику і лікування різних захворювань. Роз
виток мислення традиційно розуміється як засвоєння ал
горитму розумових дій при постановці конкретних діагно
зів і призначенням лікування. Мається на увазі, що чим 
більше студент вирішить завдань, тим краще буде розви
нене його клінічне мислення, тобто тим більше правиль
них діагнозів він зможе поставити і зробити правильних 
призначень.

Насправді розвиток клінічного мислення визначається 
не тільки кількістю вирішених завдань, але в більшій мірі 
структурою і змістом сформованих розумових дій, загальних 
і специфічних. А в традиційному навчанні розвиток мислен
ня «взагалі» без усвідомлення педагогом конкретних меха
нізмів, які підлягають формуванню в ході навчання.

Критерії розвитку повинні включати узагальненість 
формованих дій і їх застосування в інших видах діяльності.

На жаль, далеко не всі методи і методики розвитку до
ведені до рівня технологій, і відповідають всім вимогам. 
Потрібні нові оригінальні розробки з навчальних предме
тів, що викладаються в медичних вузах.

У запорізькому державному медичному університеті 
вже кілька років займаються створенням і впровадженням 
у навчальний процес багатоцільових розвиваючих вправ 
та завдань з багатьох дисциплін. Вправи і завдання при
значені для відпрацювання предметного змісту дисциплін, 
але одночасно формують когнітивні дії, необхідні для за
своєння знань з будьякої дисципліни. Це грає одну з про
відних ролей в системі розвиваючого навчання, створю
ється інформаційна основа усвідомленого індивідуально
го розвитку формується цільова установка на самовихо
вання і самовдосконалення. Зміст предмета поновому 
структурується і відповідним чином акцентує увагу сту
дентів на проблемах розвитку, самовиховання і самовдос
коналення.

Поперше, посилюється особистісна спрямованість 
змісту. Інтерес студентів зосереджений не стільки на фор
муванні образу реального «я», хоча цей образ дуже важли
вий, але на формуванні динамічного «я», що відображає 
намір студентів щось змінити в собі. 

Подруге, поглиблюється педагогічна спрямованість 
курсу. У змісті акцент з методик психодіагностики пере
носиться на методики корекції і розвитку. Це дозволяє 
створити основу для розвитку умінь ефективно впливати 
на себе і інших людей. 

Третє, посилюється практична спрямованість курсу. 
Наприклад, студенти не просто вивчають терапевтічні 
процеси, але створюють інформаційну основу для розви
тку дій логічного мислення.

Четверте, зростає професійна спрямованість курсу. 
Динамічне «я» студента має близькі й далекі перспективи, 
враховує вимоги не тільки сьогоднішньої навчальної ді
яльності, а й завтрашньої професійної.

П'яте, удосконалюється соціальнопсихологічна спря
мованість психології і педагогіки. Досліджувані явища 
розкриваються з позицій їх прояви в навчальнопрофесій
ному та лікарськопрофесійному спілкуванні.

Відповідно до нових цілей зростають вимоги до мето
дики викладання психології та педагогіки. Необхідне засто
сування комплексу розвиваючих технологій, пов'язаних 
між собою як внутрішньопредметних, так і міжпредметних 
логікою засвоєння і розвитку. Застосування нових розвива
ючих технологій можливо в тому випадку, якщо на кафедрі 
є достатня кількість розроблених розвиваючих вправ та за
вдань для студентів. Потрібна висока методична оснаще
ність кафедри. Крім того, потрібно більш досконала систе
ма координації методичної роботи з іншими кафедрами.

У розвиваючому навчанні акцент робиться на форму
вання умінь, також як і на формування знань. Формування 
умінь передбачає більш високу методичну майстерність 
викладачів. Кафедра може і повинна підняти рівень мето
дичної майстерності не тільки у викладанні предмета пси
хології і педагогіки, але в значній мірі сприяти підвищен
ню рівня викладання на інших кафедрах медичного вузу.

Найважливішою характеристикою розвиваючого на
вчальновиховного процесу є єдність професійного та 
особистісного розвитку студентів.
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ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ДІЛОВИХ ІГОР У ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТІВ IV КУРСУ 
МЕДИЧНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ З ДИСЦИПЛІНИ "НЕВРОЛОГІЯ"

Григорова І. А., Тихонова Л. В., Тесленко О. О., Єскін О. Р.
Харківський національний медичний університет

На сучасному етапі розвитку медицини та педагогіки 
необхідним є перехід від традиційного пасивного викла
дання нового матеріалу до активного навчання, метою 
яких є максимальне залучення студентів до навчального 
процесу з подальшим використанням отриманих знань та 
навичок. Активне навчання формує в майбутніх спеціаліс
тів здатність самостійно набувати знання, розкривати про
фесійнопізнавальні потреби та інтереси, виробляти здат
ність вирішувати поставлені задачі, виховувати вміння 
працювати в колективі. До таких активних форм навчання 
відноситься ділова гра. Ділова гра  це моделювання ре
альної діяльності у спеціально створеній проблемній си
туації. Вона є засобом і методом підготовки та адаптації до 
роботи лікаря, методом активного навчання, який сприяє 
досягненню конкретних завдань, структурування системи 
ділових стосунків учасників. Її конструктивними елемен
тами є проектування реальності, конфліктність ситуації, 
активність учасників, відповідний психологічний клімат, 
між особистісне та міжгрупове спілкування, розв'язання 
сформульованих на початку гри проблем.

Ділова гра, імітуючи окрему ситуацію, дає змогу 
розв'язувати конкретно сформульовані викладачем за
вдання та проблеми. Вона має жорстку структуру і прави
ла, які студентам роз'яснює викладач. Головною функцією 
ділової гри на занятті є вироблення навичок та вмінь діяти 
у стандартних ситуаціях, з котрими стикається лікар у сво
їй повсякденній роботі. Ділову гру використовують для 
засвоєння нового та закріплення старого матеріалу, вона 
дає можливість студентам зрозуміти і вивчити навчальний 
матеріал з різних позицій, також, оскільки ділова гра за
вжди супроводжується емоційним залученням учасників, 
вона також розвиває творчі навички студентів [1, 2].

Специфікою професії лікаря є не лише робота з над
звичайно великим обсягом інформації, що весь час онов
люється, але і необхідність постійного живого спілкуван
ня. Щодня практикуючий лікар спілкується не тільки з 
колегами та персоналом відділення, а також з пацієнтами 
та їх родичами. Необхідною умовою якісної підготовки 
фахівця є ефективні навички професійного спілкування, 
які потребують постійної практики ще з етапу студент
ства. Враховуючи специфіку неврології, багато захворю
вань є хронічними або тими, що повільно піддаються те
рапії. Саме тому широко використовуються ділові ігри 
типу «лікарпацієнт», під час яких у бесіді поясняються 
перебіг захворювання, аспекти терапії та важливість точ
ного та тривалого прийому препаратів задля досягнення 
задовільного комплайенсу. 

Надзвичайно корисними та цікавими для студентства є 
ділові ігри, під час яких обговорюється диференційний діа
гноз, адже вони стимулюють до більш глибокого вивчення 
дисципліни. На занятті викладачем презентується клініч
ний випадок, який потребує проведення диференційного 
діагнозу серед декількох нозологій. Кожен студент вислов

лює свою думку та приводить аргументи за те чи інше за
хворювання. Такий тип ділових ігор розвиває творчий під
хід та клінічне мислення серед майбутніх лікарів [3].

Студент медичного університету повинен не тільки 
отримувати знання з дисципліни, але й вміти самостійно 
залучати нові ноукові дані у відповідності з розвитком су
часних, технологій та інновацій у медицині. Актуальне є 
застосування активних форм навчання [4].

На кафедрі неврології  №1 Харківського національно
го медичного університету використовують як традиційні, 
так і активні технології навчання. Традиційнічитання 
лекцій, тестовий контроль на практичних заняттях. Засто
сування кейсметоду та методу ділової гри розуміє висо
кий рівень базисних знань з теоретичних дисциплін, тому 
використовується при вивченні часної неврології.

При вивченні теми "Гострі порушення мозкового кро
вообігу" студенти вивчають не тільки клінічну картину 
різних видів інсультів та минущих порушень кровообігу, 
але й поведінку лікаря на різних етапах надавання медич
ної допомоги. Тип гри "лікарпацієнт" в тому, що викладач 
розподіляє студентів по функціям: пацієнт із скаргами; лі
кар першої допомоги на догоспітальному етапі, лікар 
швидкої допомоги, лікар приймального відділення, лікар 
неврологічного відділення, лікар допоміжних методів до
слідження (магнітнорезонансної томографії), родичі па
цієнта. За підсумками гри викладач із студентами разом 
оцінюють активність і рівень володіння матеріалом.

Метод ділової гри не може повністю замінити спілку
вання студентів з реальним пацієнтом, особливостями 
його скарг і анамнезу, об'єктивного обстеження.

Таким чином, використання методик активного на
вчання, зокрема, ділових ігор, а не лише класичного пояс
нення матеріалу на заняттях з дисципліни "Неврологія", 
дозволяє не лише підвищити рівень зацікавленості сту
дентів у навчанні, але й ефективно розвивати навички клі
нічного мислення та професійного спілкування.
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РЕЗУЛЬТАТИ ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНОГО СТАНДАРТУ ЧИТАННЯ ЛЕКЦІЇ В ПІДГОТОВЦІ 

ЛІКАРІВ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ З ПИТАНЬ НЕВІДКЛАДНОЇ ДОПОМОГИ

Гайдук О.І., Єхалов В.В., Башкірова Н.С., Гайдук Т.А. 
ДЗ «Дніпропетровська медична академія», м. Дніпро, Україна

RESULTS OF THE MODERN STANDARD LECTURES READING IMPLEMENTATION IN GENERAL 
PRACTITIONERS TRAINING IN EMERGENCY MEDICINE

Gayduk O.I., Yekhalov V.V., Bashkirova N.S., Gayduk T.A. 
SI «Dnipropetrovsk Medical Academy», Dnipro, Ukraine

Резюме. Розглянуто інноваційну методику нового 
стандарту читання лекцій, що впроваджена авторами з ме
тою підвищення ефективності навчання. Проаналізовано 
власний досвід застосування такої лекції, наведені резуль
тати прелекційного та постлекційного анкетування ліка
рів, що свідчать про позитивний вплив на результати ово
лодіння як інформацією, так і організацією лікувальноді
агностичного процесу. 

Summary. Innovative method of teaching with new 
standard lection in the higher medical school introduced by the 
authors for the purpose of increasing the efficiency of 
education is considered. The issues of new standard lection 
reading are analyzed. Pre and postlection tests were 
conducted and compared. The conclusion about positive 
impact on the results of the new standard lection implementation 
into the educational process that allows forming professional 
skills is made. 

Ключові слова: вища медична освіта, інновації, но
вий стандарт читання лекцій

Keywords: higher medical education, innovation, new 
standard lection 

Вимогою часу є зміни в класичній академічній освіті 
та необхідність впровадження інноваційних освітніх під
ходів. Це обумовлено, в тому числі, появою великої кіль
кості доступної інформації, її постійним оновленням, 
низьким бар'єром отримання знань, мобільністю, можли
вістю отримання oнлайносвіти на підставі її платформ і 
систем [1, 2].

Зміни в класичній освіті відбуваються. Вони стосу
ються як формулювання нових цілей, так і впровадження 
більш ефективних методів навчання. У теперішній час 
основним напрямком розвитку освітніх підходів є персо
налізація варіантів отримання знань. У класичній вищій 
освіті, особливо медичній, широко використовуються ак
тивні методи навчання у форматі «малих груп», проблем
ноорієнтованого навчання, навчання «рівний  рівному», 
самонавчання, отримання знань у системі «один студент  
один викладач» [3, 4].

В той же час, дискутується необхідність використання 
такого різновиду навчання, як лекція. Не можна не пого
дитись з тим, що "пасивне" навчання шляхом слухання і 
нотування матеріалу лекції має не дуже високу ефектив
ність. Персональне отримання знань у системі «один сту
дент  один викладач» вважається найбільш ефективним, 
при цьому матеріал може бути засвоєним 98% студентів, в 
той час, як при класичному лекційному навчанні успішно 
засвоюють матеріал 50% студентів [2, 5].

Однак, лекція має свої позитивні риси. Перш за все, в 
лекції може бути представлена найбільш важлива інфор
мація, що відібрана викладачем; виділені пріоритети, ви
значені акценти, представлений цільний погляд на про

блему. Ні для кого не є секретом, що інтернетресурси 
мають різний ступінь якості і цінності і відрізнити інфор
мацію, що заслуговує на увагу та професійну довіру, як 
студенту, так і лікарю не дуже просто. Основна функція 
університетів вбачається в навчанні навчатися: як шукати 
та відбирати інформацію, як її правильно інтерпретувати 
та отримувати кінцеве цільне знання.

На сьогодні лекція залишається в програмах підготов
ки лікарів. Проте, формат лекції змінюється. Провадиться 
публічна дискусія, прийнято низку рішень щодо особли
востей нового формату лекції, так званого нового стандар
ту читання лекцій [1, 5]. Слід зазначити, що підготовка та 
перепідготовка лікарів в рамках післядипломної освіти на 
кафедрі сімейної медицини ФПО ДЗ «ДМА» на протязі 
багатьох років включає саме такий підхід до проведення 
лекцій. 

Оскільки актуальність знань та володіння практични
ми навиками цінуються в найбільшій мірі, основними ці
лями в підготовці лікарів є надбання навиків розуміння 
причин проблем пацієнта, діагностичного процесу, при
йняття рішень та критичного мислення. Тому лекція має 
бути спрямована на досягнення цих цілей.

На кафедрі сімейної медицини ФПО було підготовле
но та запроваджено сучасний стандарт читання лекції для 
лікарів первинного контакту – слухачів передатестаційних 
циклів за фахом «загальна практика  сімейна медицина». 
Було обрано таку тему лекції, як «Особливості інтенсив
ної терапії гострих алергічних станів у дорослих і дітей» з 
розглядом найбільш тяжкого стану  анафілаксії. Вибір 
теми був обумовлений актуальністю оволодіння практич
ними навиками та алгоритмами надання невідкладної до
помоги, що залишається нагальною, з одного боку, та на
явністю Уніфікованого клінічного протоколу екстреної, 
первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (ви
сокоспеціалізованої) медичної допомоги «Медикаментоз
на алергія, включаючи анафілаксію», затвердженого нака
зом Міністерства охорони здоров’я України від 30.12.2015 
р. № 916, тобто 2,5 роки тому, з іншого. Крім того, нами 
ще до підготовки лекції було проведене первинне анкету
вання лікарів з питань діагностики та ведення пацієнтів з 
анафілаксією. Аналіз результатів анкетування показав, що 
менше, ніж половина лікарів, знають про першочерговий 
лікарський засіб при анафілаксії (44,7%), про оптималь
ний шлях введення препарату – тільки 27,9%. Першу лі
нію лікування визначають лише – 45%, другу – 16%, тре
тю – 27,5% лікарів. Правильний спосіб введення адреналі
ну вказали тільки 42%, клінічні ознаки анафілаксії – 52,9% 
лікарів. Анкетування та обговорення цих питань з лікаря
ми загальнопрактичної медицини свідчило про недостат
нє оволодіння ними як теоретичними питаннями, так і 
практичними навиками надання невідкладної допомоги 
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при стані, що загрожує життю людини і потребує органі
зації медичної допомоги щосекундно. 

Результати анкетування лікарів передатестаційного 
циклу не є виключними. З літератури відомо, що анафі
лаксія – це стан, що погано діагностується та погано ліку
ється медичними працівниками і в інших країнах світу. 
Відомо, що в США від анафілаксії щорічно вмирає при
близно 1500 осіб [6]. Campbell RL з співавт. (2014) вказу
ють, що у близько 50% пацієнтів, що госпіталізуються у 
відділення інтенсивної терапії, діагноз був помилковим, а 
близько 80% пацієнтів з анафілаксією не отримували пер
шої лінії лікування до госпіталізації [7]. Тому в останню 
декаду експерти розробили специфічні консенсусні крите
рії, що забезпечують більш об’єктивний підхід до діагнос
тики анафілаксії [8]. 

На підставі цього нами було прийнято рішення підготу
вати лекцію з надзвичайно актуальної теми у відповідності 
до сучасного стандарту читання лекції. Її основними осо
бливостями були наступні: тривалість лекції була меншою, 
ніж традиційна і склала 45 хвилин; були сформульовані 
конкретні практичні цілі, а саме: чітке визначення критеріїв 
діагностики анафілаксії (варіанти А, Б, В) та оволодіння ал
горитмом надання невідкладної допомоги на амбулаторно
му етапі (перша, друга і третя лінії лікування). Лекцію було 
побудовано на специфічних клінічних випадках, що слугу
вали стартовим пунктом для дискусії з питань діагностики 
та надання медичної допомоги. У процесі лекції використо
вувалась інтерактивна взаємодія.

Для оцінки результатів впровадження такого типу 
лекції нами було проведено прелекційне та постлекційне 
анкетування 84 лікарів передатестаційного циклу з загаль
ної практикисімейної медицини. Аналіз результатів пре
лекційного анкетування показав, що правильно визначили 
першочерговий лікарський засіб при анафілаксії – 47,6% 
(40) лікарів, оптимальний шлях введення препарату – 30% 
(28); першу лінію лікування – 59,5% (50), другу – 7,1% (6), 
третю – 40,5% (34). Правильний спосіб введення адрена
ліну відзначили тільки 30% (28), клінічні ознаки анафілак
сії – 64,2% (54) лікарів. 

У порівнянні з прелекційним, постлекційне тесту
вання виявило значне покращення результатів, а саме, 
були отримані стовідсотково правильні відповіді на всі за
питання в 98,8% (83) лікарських анкет. Лише в єдиному 
випадку (1,2%) у відповіді на одне з запитань не був від
мічений шлях введення адреналіну. Таким чином, лекція 
сучасного стандарту, що починається з питань і проблем, а 
не з інформації, та характеризується чіткістю і невеликою 
кількістю цілей, аналізом клінічних випадків, інтерактив
ною взаємодією між викладачем і лікарями, дозволяє до
сягти позитивного результату в оволодінні як інформаці
єю, так і організацією надання невідкладної допомоги при 
стані, що загрожує життю людини. Слід відзначити, що це 
невелике дослідження є пробним та представляє попере
дні дані, що можуть бути використані в розвитку підходів 
до удосконалення сучасного стандарту читання лекцій. 
Останні, поряд з іншими методами та різновидами на
вчання, будуть робити свій внесок у збільшення розумін
ня, критичного мислення, удосконалення діагностичних і 
терапевтичних навиків лікарів.
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ЯК  НАВЧИТИ  СТУДЕНТІВ  РОЗПІЗНАВАТИ  РІДКІСНІ  ХВОРОБИ – КОМОРБІДНІ,  ПОЛІМОРФНІ  
ТА  ГЕНЕТИЧНО  ГЕТЕРОГЕННІ

Гречаніна Ю.Б., Гречаніна О.Я., Молодан Л.В., Здибська О.П., Бугайова О.В. 
Харківський національний медичний університет

Вступ. Спадкові захворювання характеризуються по
ліорганністю і полісистемністю ураження, часто зустріча
ються коморбідні стани, тому дуже важливо навчити сту
дентів використовувати комплексний підхід в діагностиці 
та лікуванні хворих зі спадковими синдромами. 

Основна частина. Коморбідність – існування декіль
кох синдромів або захворювань у одного пацієнта, при 
цьому жоден з синдромів не є ускладненням іншого. Ми 
вважаємо, що одним з найбільш ефективних способів на
вчання студентів старших курсів ранній діагностиці рід
кісних спадкових захворювань є інтерактивне заняття у 
вигляді клінічного розбору хворого з транссиндромаль
ною коморбідністю [1]. Мета такого заняття  формування 
диференційованого підходу до лікування хворого із рід
кісною спадковою патологією, вміння застосувати свої 
знання на практиці. Викладач підбирає хворого з рідкіс
ним захворюванням (при отриманні згоди пацієнта і / або 
його батьків). Студент, який доповідає відомості про хво
рого, детально знайомить присутніх зі скаргами, анамне
зом захворювання і життя, результатами лабораторних та 
інструментальних досліджень, оглядів фахівців, форму
лює клінічний діагноз. В ході огляду хворого викладач 
звертає увагу студентів на анамнестичні дані, особливості 

фенотипу, окремі симптоми або результати додаткових до
сліджень. Викладач цікавиться думкою присутніх. На за
кінчення дискусії викладач підводить підсумок клінічного 
розбору, наводить аргументи на користь основного і су
путнього синдромів, перераховує наявні ускладнення. 
Клінічні розбори можуть бути присвячені новим методам 
діагностики та лікування рідкісних (орфанних) спадкових 
захворювань, перспективним розробкам, які ще не отри
мали широкого впровадження в клінічну практику.

Висновки. Під час клінічного розбору студенти вдо
сконалюють методику збору скарг, анамнезу, проведення 
соматогенетичного дослідження, трактування результатів 
додаткових досліджень. На розборах студенти мають мож
ливість отримувати додаткову інформацію, аналізувати 
ситуації, шукати шляхи вирішення поставлених завдань з 
метою діагностики рідкісних хвороб  коморбідних, полі
морфних та генетично гетерогенних.
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ПРО ДОСВІД ОПТИМІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ТА ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ НА КАФЕДРІ 
МЕДИЧНОЇ ГЕНЕТИКИ

Гречаніна Ю.Б., Гречаніна О.Я., Молодан Л.В., Здибська О.П., Бугайова О.В. 
Харківський національний медичний університет

Вступ. Сучасний етап професійної медичної підго
товки характеризується значним збільшенням обсягів, 
складністю і темпами засвоєння навчального матеріалу. 
Педагогічна практика у вищих медичних навчальних за
кладах на післядипломному етапі повсякденно ставить ви
кладачів перед необхідністю вирішення цілого ряду мето
дичних питань, які пов’язані з підготовкою та читанням 
проблемних лекцій, з підготовкою та проведенням семі
нарських і практичних занять.

Основна частина. Особлива увага при підготовці сту
дентів та лікарівінтернів на кафедрі медичної генетики 
надається засвоєнню практичних навичок, які включають 
не тільки огляд та обстеження хворих з підозрою на спад
кову патологію, але й моделювання клінічних ситуацій, 
перегляд відеоматеріалу, діалог в Інтернеті з використан
ням телекомунікаційної системи onlinе зв’язку. Система 
Інтернет активно використовується у навчальному проце
сі для отримання новітньої інформації з медичної генети
ки. Майбутні сімейні лікарі, лікаріпедіатри, терапевти, 
дитячі хірурги мають змогу приймати участь у вебінарах 
та відео конференціях [1]. Для покращення теоретичних 
знань студентів та лікарівінтернів на кафедрі створено бі
бліотеку, яка постійно поновлюється новими джерелами 
вітчизняного та іноземного походження. 

Особливістю роботи з студентами та лікарямиінтер
нами є самостійна робота з сучасними технологіями та по

стійна робота із хворими. При отриманні заліку одним із 
найважливіших етапів є прийом практичних навичок: 
кожному студенту та лікарюінтерну пропонується згідно 
з переліком виконати ту чи іншу лікарську маніпуляцію, 
проаналізувати данні лабораторних досліджень. Відпра
цювати виконання практичних навичок студенти та лікарі
інтерни мають можливість на клінічній базі кафедри ме
дичної генетики – Харківському міжобласному спеціалі
зованому медикогенетичному центрі – центрі рідкісних 
(орфанних) захворювань.

Крім виконання кожним лікаремінтерном індивіду
ального плану проходження інтернатури, викладачі кафе
дри медичної генетики намагаються виявити найбільш 
талановитих та сприяють подальшому розвитку їх науко
вопрактичних здібностей. Найбільш обдаровану молодь 
залучено до науководослідної роботи на кафедрі. 

Висновки. Отриманий нами досвід роботи свідчить 
про правильність вибраного методичного підходу до на
вчання студентів та лікарівінтернів на кафедрі медичної 
генетики.
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ АНАТОМІЇ В АСПЕКТІ КРЕДИТНО-ТРАНСФЕРНОЇ СИСТЕМИ  
ІЗ ЗАЛУЧЕННЯМ НОВІТНІХ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Григор’єва О.А., Світлицький А.О., Вовченко М.Б., Щербаков М.С., Апт О.А., Чугін С.В., Абросімов Ю.Ю. 
Запорізький державний медичний університет, Запоріжжя, Україна

Анатомія людини є фундаментальною дисципліною, 
на знанні якої базуються гістологія, патологічна анатомія, 
нормальна та патологічна фізіологія та всі без винятку клі
нічні дисципліни, які вивчають студенти медичного уні
верситету [1]. Досвід кафедри анатомії людини ЗДМУ по
казав, що перехід до кредитномодульної, а, надалі – до 
кредитнотрансферної системи суттєво не вплинув на під
хід до викладання предмету [2]. Змінилась лише кількість 
аудиторних годин. 

Ні для кого не є секретом, що на сьогоднішній день 
анатомію людини не можна позиціонувати як науку, яка 
швидко розвивається Тому й викладання даної дисципліни 
на кафедрі є класичним протягом багатьох років. Не див
лячись на це, широке впровадження сучасних комп'ю
терних технологій відкриває цілий ряд нових можливос
тей у викладанні даної дисципліни в медичних вищих на
вчальних закладах. З огляду на те, що анатомія людини є 
предметом, де практичні заняття мають першорядне зна
чення, вивчення окремих тем в онлайн режимі дозволить 
значно збільшити аудиторію слухачів, зменшивши кіль
кість необхідного демонстраційного матеріалу. 

В умовах відсутності сформованої належним чином 
законодавчої бази щодо трупів і трупного матеріалу це дає 
певні переваги. Крім того, значно розширює можливості 
введення спеціалізованих онлайн курсів для заочного на
вчання студентів немедичних спеціальностей, таких як 
фармація, лабораторна діагностика і реабілітологія, що 

дозволить значно скоротити кількість аудиторної роботи, 
при цьому не втративши в обсязі інформації, що виклада
ється. 

Дуже важливим моментом є впровадження в практику 
електронних інтерактивних секційних 3Dстолів та інтер
активних дощок, які при наявності програмного забезпе
чення дозволяють демонструвати топографію органів і 
систем органів, що полегшує роботу в умовах недостат
нього забезпечення трупним матеріалом.
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АНГЛОМОВНИХ СТУДЕНТІВ НА КАФЕДРІ ХІРУРГІЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ ХНМУ

Григоров С.М., Рузін Г.П., Рекова Л.П., Вакуленко К.М. 
Харківський національний медичний університет, кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії

Вступ. Розширення міжнародних зв’язків України, 
конкурентоспроможність освіти, яку можна здобути в 
українських вищих навчальних закладах, а також набагато 
нижча ціна за навчання порівняно з більшістю європей
ських країн веде до збільшення кількості англомовних 
студентів у вищих навчальних закладах. Реформування 
вищої освіти  в Україні веде  до підвищення її якості, фун
даментальності, інтеграції, та збільшення варіативності. 
Зростає роль самостійної роботи студентів та модернізації 
(автоматизації) процесу навчання. Поряд із викладанням 
хірургічної стоматології та щелепнолицевої хірургії фігу
рує питання лінгвістичних аспектів медичної терміноло
гії, та мови спілкування з англомовних студентів з  хвори
ми. Цей аспект перешкоджає засвоєнню практичних нави
чок та зумовлює складнощі самостійної роботи з пацієн
тами у клініці.

Для вирішення цих проблем на кафедрі протягом роз
робляються та використовуються на практиці навчально
методичні посібники, збірки ситуаційних завдань та істо
рії клінічних випадків  пацієнтів англійською мовою. 
Створення інтерактивної бази клінічних випадків дає 
можливість наблизити англомовного студента до практич

ної діяльності та сприяє формуванню клінічного мислен
ня. З метою створення оптимальних та ефективних умов 
навчання на кафедрі розробляються навчальнометодичні 
матеріали як для практичних занять, та й для самостійної 
роботи студентів. Ці посібники містять не тільки необхід
ний теоретичний матеріал, а й матеріали для самоконтро
лю (контрольні питання та ситуаційні завдання), що допо
магає студенту досягати необхідного рівня засвоєння ма
теріалу  та провести самоконтроль.

В умовах розвитку та поширення технічних можли
востей, на кафедрі розроблені та підготовлені спеціальні 
відеофільми, сюжети яких відзняті в клініці під час опера
тивних втручань та скомпоновані  учбові фільми за різни
ми темами хірургічної стоматології. Під час занять прово
диться перегляд фільму з коментарями викладача та дис
кусією та розбором клінічної ситуації.  

Узагальнюючи вище сказане слід відмітити, що  роз
робка навчальнометодичних матеріалів англійською мо
вою дозволяє викладачеві застосовувати більш ефективні, 
оптимальні методи та прийоми клінічної роботи з англо
мовними студентами. Застосування відеофільмів та банку 
клінічних історій хвороб  при проведенні практичних за
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нять на кафедрі хірургічної стоматології з іноземними сту
дентами сприяє формуванню клінічного мислення, набли
жає студента до його майбутньої діяльності не зважаючи 
на мовний бар’єр з пацієнтами клініки.
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ІНОЗЕМНИХ ФАХІВЦІВ МЕДИЧНОГО 
ПРОФІЛЮ ДО ПРОФЕСІЙНОГО СПІЛКУВАННЯ

Гейченко К.І., Рагріна Ж.М.
Запорізький державний медичний університет

Сучасні тенденції розвитку вищої освіти в Україні зу
мовлюють особливе значення професійної спрямованості 
підготовки майбутніх іноземних спеціалістів у вищих на
вчальних закладах, зокрема медичних. Запорука успішної 
професійної діяльності спеціалістамедика полягає, перш 
за все, у сформованості навичок та вмінь професійної ко
мунікації, спрямованої на безпосереднє спілкування з па
цієнтом та його рідними під час надання професійної ме
дичної допомоги. Усе це вимагає ретельного відбору на
вчального матеріалу з орієнтацією на майбутню професій
ну діяльність, розробки спеціальної педагогічної моделі 
фахової підготовки, що відповідає професійним завдан
ням, специфічним для медичної сфери. Пріоритетним за

вданням такої підготовки є занурення студентів у специфі
ку медичного дискурсу, під яким розуміють процес мов
леннєвої діяльності, що походить від взаємодії лікаря і 
пацієнта, в якому чітко визначені статуснорольові харак
теристики учасників спілкування (лікар – пацієнт), мета 
спілкування – надання медичної допомоги, а також місце 
спілкування – лікарня, поліклініка, стаціонар. 

Отже, суспільна значущість і складність професійних 
обов’язків медичних працівників вимагає також фунда
ментальних знань з теорії та практики медицини, опану
вання навичок, тактики, відповідних методів та прийомів 
медичної діяльності, сформованості готовності до  профе
сійного спілкування.

ОСОБЛИВОСТІ  СТАНДАРТИЗАЦІЇ ЯКОСТІ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ В КАНАДІ

Гетало О. В.
Київський міжнародний університет

У світі питанням якості електронних освітніх ресур
сів (ЕОР) приділяється значна увага вже с початку 1990 
років. На сьогоднішній день нараховується більш ніж 50 
організацій, діяльність яких присвячена розробці, впрова
дженню стандартів і експертизі якості ЕОР. Збірники роз
роблених стандартів якості ЕОР, мають як обов’язковий, 
так і рекомендаційний характер та знаходяться в відкрито
му доступі в мережі Інтернет. Посиленої уваги потребує 
якість розроблення ЕОР у медичній освіті, яка вже не об
ходиться без технологій дистанційної освіти (ДО). За цих 
обставин актуальним є вивчення досвіду Канади з питань 
забезпечення якості ДО. 

В Канаді існує декілька видів документів, що регулю
ють електронне навчання на національному рівні, на рівні 
окремих провінцій і закладів вищої освіти. Початок роз
робки нормативної бази та стандартів якості ДО покладе
но  групою науковців, які провели ґрунтовні дослідження 
в області якості і ефективності ЕОР, використання теле
комунікаційних технологій в навчанні і економіці ДО. На 
основі отриманих результатів були розроблені перші стан
дарти якості і система акредитації ЕОР. У 2002 році роз
роблено національний збірник стандартів «Canadian 
Recommended Elearning Guidelines» (CanREGS). До його 
змісту увійшли критерії  якості результатів електронного 
навчання; викладання та підтримки в електронному на
вчанні на рівні закладів вищої освіти; електронних на

вчальних курсів. В 2004 році на його основі  розроблено 
керівництво Open eQuality Learning Standards, яке було 
надане Європейському інституту електронного навчання 
(ElfEl) для «відкритого» некомерційного використання.

Регламентацію ЕОР в Канаді здійснює національна 
організація «The Canadian Network for Innovation in 
Education». У ряді провінцій  є організації, діяльність яких 
цілком присвячена проблемам регулювання електронного 
навчання. Наприклад, BCCampus, eCampus Alberta та 
Contact North займаються розробкою відповідної норма
тивної бази. На сайтах цих організацій знаходяться пере
ліки онлайнкурсів, наданих університетами, є можли
вість спільної дослідницької роботи декількох закладів 
вищої освіти у сфері ДО. Акредитацію медичних вузів 
здійснює Liason Committee on Medical Educational, яким 
видано доповнення до основних стандартів якості на
вчальних програм, що пояснює  використання єдиних 
стандартів якості стосовно електронних компонентів кур
сів. Його робота є важливою, оскільки стандарти якості 
роботи факультетів підвищення кваліфікації медичних за
кладів вищої освіти Канади передбачають використання 
електронних ресурсів.

Постійне вдосконалення якості навчання здійснюєть
ся не тільки завдяки зовнішньої акредитації, а і в результа
ті внутрішніх перевірок електронних курсів на відповід
ність стандартам. З цією метою видані збірники переві
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рочних листів, які використовуються викладачами під час 
розробки та впровадження електронних курсів, а також 
при навчанні онлайн.

Таким чином, проведений аналіз дає змогу зробити 
висновки, що для оцінки якості та експертизи дистанцій
ної освіти в Канаді є  наявність великої методичної бази 
(стандарти та керівництва користувачів), результати пере
вірки навчальних програм доступні для користувачів. При 
цьому, значну роль в регулюванні нормативної бази ДО та 
оцінки результатів навчання відіграють експерти та про
фесійні співтовариства.
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ В ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН У МЕДИЧНИХ ВУЗАХ

Гербеєва І. М. 
Одеський національний медичний університет

Вступ. На сьогоднішній день є актуальним питання 
психологічних підходів та професійної етики викладачів, 
котрі викладають іноземним громадянам. Це обумовлено 
тим, що часто студенти мають мовний бар'єр та представ
ляють строкаті конфесії, що, в свою чергу, вимагає від пе
дагога особливий підхід до студентів. 

Основна частина. Побутує думка, що імідж викладача 
залежить від його зовнішнього вигляду, професійної пове
дінки тощо. Спілкуючись зі студентами, педагог повинен 
пам'ятати, що він є громадянином країни, до якої приїхали 
навчатись іноземні громадяни. По його манері спілкування, 
поведінці складеться певне враження. Тому важливо не до
пускати панібратства, а чітко тримати дистанцію.

Велика кількість студентів представлена громадянами 
з арабських країн. Тому актуальним є питання спілкуван
ня європейців з арабами. Льюїс Р. Д., британський культу
ролог, причиною цих невдач сформулював як "абсолютно 
різне уявлення добра та зла, різний побут, який організова
ний посвоєму..." Сучасний етикет в арабському світі за
знає значного впливу ісламу  державної релігії багатьох 
арабських країн. Кожна дія мусульманина, теоретично,  
регламентується Кораном. Також варто пам'ятати, що осо
бистість на Сході підпорядковується інтересам сім'ї. Му
сульманська релігія, котра регламентує всі сторони життя, 
закріпила у свідомості арабів покірність та смиренність, 
неможливість до власних перетворень [1].

Разом з тим, ефективність процесу навчання нерідко 
залежить від наявності інтересу у студентів до майбутньої 
професії. Формування інтересу у студентів забезпечується 
прагматичною мотивацією, тобто коли іноземний студент 
розуміє, що він оволодів мовою викладання належним чи
ном для вивчення спеціальних дисциплін. 

Окремої уваги для створення необхідних умов для 
успішної реалізації соціальнокультурної адаптації іно

земних громадян належить робота кураторів у вузах. Май
стерність успішного викладача, значною мірою, обумов
люється його принципами та процесом виховання. Значна 
роль належить позакласній роботі, де студенти не тільки 
вивчають мову, а й засвоюють навики толерантної пове
дінки та спілкування. На нашу думку, необхідність кура
торства є виправданою, адже куратор має можливість, 
певною мірою, координувати діяльність студентів на до
звіллі. Зокрема, спонукати їх до відвідання екскурсій, теа
трів та інших культурних закладів [2]. 

Висновки. Однією з умов успішного навчання є за
безпечення спокійної та комфортної атмосфери серед сту
дентів під час занять. З метою кращої адаптації іноземних 
студентів у культурному середовищі рекомендується залу
чити роботу кураторів. Студенти повинні зрозуміти, що 
їхній викладач не тільки хороший психолог та висококва
ліфікований спеціаліст, а й культурна, ерудована сучасна 
людина.  

Література
1. Выставкина Т.Э., Жолудева Е. И., Черкашина О. М. К 

вопросу обучения студентовиностранцев научному стилю 
речи медикобиологического профиля [Электронный ре
сурс] / Т.Э. Выставкина, Е.И. Жолудева, О.М. Черкашина // 
Актуальные проблемы обучения иностранных студентов в 
современных условиях.  Донецк, (6 сентября 2013 г.).  Ре
жим доступу: http://uapryal.com.ua/wpcontent/uploads/2013/ 
10/tezisy_1_1.pdf

2. Архипова Л. В. Знание национальных особенностей 
как фактор успешного обучения студентов / Л. В.. Архипова 
// Если Ваш студент – иностранец (в помощь преподавате
лям, работающим с иностранными студентами).  Тамбов, 
2005.  Режим доступу: http://www.tstu.ru/book/elib/pdf/2005/
popovain.pdf
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ЗАСТОСУВАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ СТУДЕНТІВ 
МЕДИЧНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Губарь А.О., Бачурін Г.В., Бачурін В.І., Довбиш М.А., Довбиш І.М.
Запорізький державний медичний університет

Вступ. Використання мультимедійних технологій від
криває нові можливості в організації навчального процесу, 
а також у розвитку творчих здібностей студентів вищих 
медичних навчальних закладів. Спільними зусиллями 
працівників сфери освіти, вчених, програмістів, виробни
ків мультимедійних засобів навчання і викладачівпракти
ків створюється нове інформаційне освітнє середовище, в 
якому визначальним стає інтеграція освітніх та інформа
ційних підходів до змісту освіти, методів і технологій на
вчання.

Основна частина. Тенденції розвитку сучасної сис
теми вищої медичної освіти нерозривно пов'язані з широ
ким впровадженням в навчальний процес різних форм, 
методів і засобів активного навчання.

Однією з провідних тенденцій інформатизації сус
пільства є розвиток мультимедійних технологій, їх про
никнення в різні сфери соціального життя. 

Використання мультимедійних технологій відкрива
ють нові можливості в організації навчального процесу, а 
також розвитку творчих здібностей студентів медичних 
університетів. Це забезпечить реалізацію методів актив
ного навчання в підвищенні якості підготовки фахівців з 
урахуванням зростаючих вимог в умовах ринку.

В даний час мультимедійні технології – це один з на
прямків нових інформаційних технологій в навчальному 
процесі, що найбільш бурхливо розвиваються.

Першим завданням є створення таких моделей подання 
знань, в яких була б можливість різноманітними засобами 
представляти як об'єкти, характерні для логічного мислен
ня, так і образикартини, з якими оперує образне мислення. 
Друге завдання – візуалізація тих людських знань, для яких 
поки неможливо підібрати текстові описи. Третя – пошук 
шляхів переходу від спостережуваних образівкартин до 
формулювання деякої гіпотези про ті механізми і процеси, 
які приховані за динамікою спостережуваних картин.

Таким чином, явні переваги застосування мультиме
дійних технологій (оперативне користування інформаці
єю, з'єднання аудіо та візуального матеріалу тощо) в орга
нізації навчального процесу не викликають сумніву. За
стосування таких технологій істотно активізує навчальну 
інформацію, робить її більш наочною для сприйняття і 
легкою для засвоєння.

Спільними зусиллями працівників сфери освіти, вче
них, програмістів, виробників мультимедійних засобів на
вчання і викладачівпрактиків створюється нова інформа
ційна освітнє середовище, в якому визначальним стає ін
теграція освітніх та інформаційних підходів до змісту 
освіти, методів і технологій навчання.

Сфера застосування комп'ютерів в навчанні і виконан
ні наукових досліджень неозора. Можна виділити наступ
ні пріоритетні питання інтеграції комп'ютерних техноло
гій в навчальний процес:

 психологопедагогічний цикл;
 систематизація навчальних комп'ютерних засобів;
 розгляд ролі світової мережі в навчанні.
У кожного викладача свій стиль роботи. Хтось звик 

працювати біля дошки, хтось вважає за краще пояснювати 

матеріал, сидячи за своїм робочим столом або стоячи біля 
кафедри, комусь простіше і звичніше вільно переміщатися 
по аудиторії.

Але, як би там не було, багато викладачів стикаються 
з необхідністю демонстрації візуальних матеріалів. Лек
ційносемінарська форма навчання повинна поєднуватися 
з сучасними новаторськими рішеннями.

Вивчаючи зарубіжний досвід, можна виділити на
ступний важливий аспект: викладач виступає не в ролі 
розповсюджувача інформації (як це традиційно прийня
то), а в ролі консультанта, порадника, іноді навіть колеги 
студента. Це дає деякі позитивні моменти: студенти актив
но беруть участь в процесі навчання, привчаються мисли
ти самостійно, висувати свої точки зору, моделювати ре
альні ситуації.

Застосування мультимедійних технологій дозволяє 
викладачеві набагато ефективніше управляти демонстра
цією візуального матеріалу, організовувати групову робо
ту і створювати власні інноваційні розробки, при цьому не 
порушуючи звичний ритм і стиль роботи.

У мультимедійних програмах використовується пев
ний спосіб передачі інформації:

1. Взаємодія різних інформаційних блоків (тексту, гра
фіки, відеофрагментів) за допомогою гіперпосилань. Гіпер
посилання представлені у вигляді спеціально оформленого 
тексту, або у вигляді певного графічного зображення. Одно
часно на екрані може розташовуватися кілька гіперпоси
лань, і кожне з них визначає свій маршрут слідування.

2. Інтерактивність, тобто діалоговим режимом роботи 
користувача з джерелом, при якому він може самостійно 
вибирати потрібну йому інформацію, швидкість і послі
довність її передачі.

Широкий образотворчий ряд, активне включення об
разного мислення в освітній процес допомагають студен
ту цілісно сприймати запропонований матеріал. У викла
дача з'являється можливість поєднувати викладання тео
ретичних знань з показом демонстраційного матеріалу.

Мультимедіа технології забезпечують таке подання 
інформації, при якому людина сприймає її відразу декіль
кома органами почуттів паралельно, а не послідовно, як це 
робиться при звичайному навчанні. При комбінованому 
впливі на студента через зір і слух і залучення його до ак
тивних дій частка засвоєння навчального матеріалу може 
скласти 75%.

Навчальні мультимедійні програми використовуються 
для фронтального, групового та індивідуального навчання 
в аудиторії, а також для самостійної роботи вдома. Вони 
пропонують для користувача дуже багато варіантів індиві
дуальних налаштувань: студент, із засвоєнням навчально
го матеріалу, сам встановлює швидкість вивчення, обсяг 
матеріалу і ступінь його труднощі.

Висновки. Отже, позитивні фактори, які говорять на 
користь такого способу отримання знань, наступні:

1. Найкраще і більш глибоке розуміння досліджувано
го матеріалу.

2. Мотивація студента на контакт з новою областю 
знань.
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3. Економія часу через значне скорочення часу на
вчання.

4. Отримані знання залишаються в пам'яті на більш 
довгий термін і пізніше легше відновлюються для застосу
вання на практиці після короткого повторення.

Таким чином, розвиток інформаційних технологій дає 
широку можливість для винаходу нових методик в освіті, 
тим самим, підвищуючи його якість і ефективність.

Література
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МОЖЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДИСТАНЦІЙНОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ НА ПІДСТАВІ 
СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА МЕТОДІВ НАВЧАННЯ

Годлевський Л.С., Мандель О.В., Нєнова О.М., Жуматій П.Г., Приболовець Т.В., Новіков В.П., Марченко С.В., 
Мацко О.М., Данилюк О.Ю., Татарчук Т.В., Годлевська Т.Л., Пономаренко А.І., Біднюк  К.А. 

Одеський національний медичний університет, м.Одеса, Україна
Вступ. У сучасних умовах, з прискоренням розвитку 

нових інформаційних технологій, швидко зростають роль 
та можливості дистанційної освіти та дистанційного ме
дичного консультування[1]. 

Основна частина. Дистанційне медичне навчання є 
актуальним як при підвищенні кваліфікації лікарів, так і 
при їх консультуванні в режиму телемедичних сеансів. 
Сучасні інформаційні технології забезпечують декілька 
способів вирішення цих проблем. Одним з таких засобів 
може бути створення спеціальних вебсайтів, що у системі 
медичної освіти працюють як електронні бібліотеки та 
віртуальні інтерактивні курси.

Електронні бібліотеки та віртуальні інтерактивні кур
си дозволяють дистанційно надавати слухачам та студен
там матеріал, новини про сучасні медичні досягнення та 
технології, а також поради щодо правильного їх отриман
ня та використання; ставити задачі, проводити дистанцій
ні обговорення та семінари, та проводити оцінювання рів
ня знань та засвоєння матеріалу.

Відповідно до досвіду кафедри біофізики, інформати
ки та медичної техніки Одеського національного медич
ного університету (ОНМедУ), впровадження можливос
тей за дистанційним навчанням студентів істотно покра
щило якісні показники навчального процесу. Це особливо 
актуально для студентівіноземців з англійською мовою 
навчання, які вивчають курси «Медична та біологічна фі
зика», «Медична інформатика», «Інформаційні технології 
в фармації» та «Вища математика».

Підготовлені кафедрою навчальнометодичні матеріа
ли, доступні для студентів на сайті електронної бібліотеки 
університету при введенні пароля, дають студентам мож
ливість більш раціонального та гнучкого планування на
вчального часу та напруги, а також більш глибокого ви
вчення матеріалу. Це перевага особливо істотно при ви
вченні курсу «Медична інформатика». У процесі прохо
дження цього курсу студенти та аспіранти можуть не тіль
ки користуватися розробленим для них методичним забез

печенням, але й практично освоїти з його допомогою різні 
спеціальні програмні продукти в галузі медицини, медич
ні експертні системи, системи підтримки прийняття рі
шень в медицині, системи кодування, класифікації, оброб
ки і зберігання медичних комп'ютерних даних, методів і 
систем візуалізації медичних даних, і т. ін. При необхід
ності студент може оперативно отримати консультації ви
кладача, також дистантно  з допомогою можливостей, 
наданих мережею Інтернет.

Ще одною методикою, яка є здатною активізувати на
вчальний процес та мотивацію учнів щодо нього, є так 
зване партнерське навчання. За його концепцією під час 
навчального процесу один студент навчається у взаємодії 
з іншими, переймаючи досвід та підвищуючи власний рі
вень на підставі досвіду колег. Можливо також інтерпре
тувати концепцію партнерського навчання як  інтелекту
ального партнерства між студентами та викладачами. По
дібний процес може бути корисним в підвищенні загаль
ної продуктивності навчального процесу, яка може вира
жатися як у підвищенні рівня знань студентів, так і у  
спільному партнерському виробленні студентами і викла
дачами інтелектуальних інформаційних продуктів, які в 
перспективі можуть знайти практичне застосування в га
лузях медицини, біології та фармації.

Висновок. Досвід викладання сучасних навчальних 
курсів на кафедрі Біофізики, інформатики та медичної 
техніки ОНМедУ протягом останніх років переконливо  
свідчить про підвищення мотивації та зацікавленості та 
покращення якості показників навчального процесу у 
студентів з введенням до нього елементів дистанційного 
навчання, заснованих на сучасних інформаційних техно
логіях.

Література
1. Проблеми впровадження ДО в Україні [Електро

нний ресурс]. – Режим доступу до статті: http://www.
osvita.org.ua/distance/ukraine/vprov.
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УДК 612.14.05
ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ В ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ОПЕРАЦІЙНИХ – ЗАПОРУКА 

ПОВНОЦІННОГО ЗАСВОЄННЯ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК З ОПЕРАТИВНОЇ ХІРУРГІЇ ТА 
ТОПОГРАФІЧНОЇ АНАТОМІЇ

Гнатюк М. С., Слабий О. Б., Ясіновський О.Б., Монастирська Н.Я.
ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України" 

Вступ. Входження України у світове співтовариство не 
можливе без структурної реформи охорони здоров’я та сут
тєвих техногенних змін в освіті. Тому сьогодні йде пошук 
нових технологій навчання, які суттєво покращать підго
товку висококваліфікованих спеціалістів з якісно новим 
ступенем знань. Відомо, що для досягнення максимального 
ефекту важливо вміло поєднувати засвоєння теоретичних 
знань з  практичним їх використанням. На кафедрі опера
тивної хірургії з топографічною анатомією ДВНЗ "Терно
пільський державний медичний університет імені І. Я. Гор
бачевського МОЗ України" на засвоєння практичних нави
чок студентами звертається особлива увага.

Варто зазначити, що повноцінне та ефективне засво
єння практичних навичок суттєво розширює кругозір сту
дента, інтенсифікує вивчення та освоєння навчального 
матеріалу, стимулює цікавість та вмотивованість до пред
мету, активізує мислення, сприяє своєчасному і грамотно
му наданню невідкладної допомоги хворому [3].

Основна частина. Для оцінки ефективності повно
цінного засвоєння практичних навичок з оперативної хі
рургії та топографічної анатомії проведений педагогічний 
експеримент у 12 академічних групах студентів. Останні у 
кількості 147 осіб були розділені на 2 групи. У 1 групу уві
йшло 109 (74,1 %) студентів, які систематично та регуляр
но відвідували та працювали в експериментальних опера
ційних на всіх практичних заняттях, що там проводилися. 
38 (25,9 %) студентів, які пропустили по 23 практичних 
заняття, що проводилися в експериментальних операцій
них, увійшли у 2 групу.

При оцінюванні було використано ряд практичних на
вичок, які виконували студенти. При цьому оцінювалася 
якість та ефективність засвоєння наступних практичних 
навичок:

1. Роз’єднання та з’єднання м’яких тканин.
2. Трахеотомія. Трахеостомія. Конікотомія.
3. Субокісна резекція ребра.
4. Торакотомія. Закриття відкритого пневмотораксу. 

Лапаротомія.
5. Ушивання рани кишки.
6. Накладання судинного шва.
7. Оголення та перев’язка судин верхньої та нижньої 

кінцівок.
8. Перераховані практичні навички виконувалися в 

експериментальних операційних та на біологічних моде
лях (свині в′єтнамської породи, морські свинки, кролики).

Оцінювання якості виконання наведених вище практич
них навичок проводилося за 12бальною системою. При ана
лізі оцінок, отриманих студентами за виконання практичних 
навичок, враховували питому вагу відмінних, добрих, задо

вільних та незадовільних оцінок, тривалість виконання прак
тичної навички, а також результати анонімного анкетування 
студентів. Кількісні величини обробляли статистично. До
стовірність різниці між порівнювальними величинами ви
значали за критерієм Стьюдента та МаннаУітні.

Проведеними дослідженнями та отриманими даними 
встановлено, що середній бал при оцінюванні перерахова
них вище практичних навичок у студентів 1 групи дорів
нював (7,20±0,15), а у 2 групі він був меншим і досягав 
(6,24±0,12). Наведені цифрові величини статистично до
стовірно (р<0,01) відрізнялися між собою і останній по
казник виявився меншим за попередній на 13,3 %. Виявле
но також, що відсоток відмінних оцінок у 1й групі студен
тів дорівнював 32,1 %, а в 2й – 15,8 %, добрі оцінки зу
стрічалися відповідно 32,4 та 26,3 %, задовільні – 18,3 і 
32,4 %, незадовільні – 10,2 і 31,6 %. Якісна успішність у 
студентів 1ї групи дорівнювала 64,5 %, а у 2й групі – 42,1 
%. Наведені дані свідчать, що студенти, які систематично 
та регулярно працювали у експериментальних операцій
них краще засвоювали практичні навички порівняно із 
студентами, які пропускали вказані практичні заняття. 
Анонімне анкетування студентів та його результати під
тверджували наведене.

Висновки. Таким чином, у результаті провеленого до
слідження отримані результати, які свідчать, що найопти
мальніше засвоюють практичні навички з оперативної хі
рургії та топографічної анатомії студенти,  які систематич
но та регулярно відвідували та працювали в експеримен
тальних операційних на всіх практичних заняттях. Вико
ристання біологічних моделей для виконання практичних 
навичок є важливим  елементом для повноцінного їх опа
нування та освоєння навчального матеріалу.
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Мета роботи: на основі власного досвіду обґрунтува
ти методику викладання «Домедичної допомоги в екстре
мальних ситуаціях» засобами симуляційного навчання.

Основна частина. На основі досвіду дворічного ви
кладання «Домедичної допомоги в екстремальних ситуаці
ях» на базі центру симуляційного навчання обґрунтовано 
специфіку методичного і матеріального забезпечення на
вчального процесу та методику проведення практичних за
нять.

Висновок. Навчання на базі центру симуляційного 
навчання дозволяє підвищити засвоюваність навчального 
матеріалу, якість та ефективність навчального процесу, 
сприяє формуванню позитивної мотивації студентів до на
вчання.

Ключові слова: студент, домедична допомога, екстре
мальні ситуації, симуляційне обладнання, командна робота.

Вступ. Система медичної освіти в Україні поступово 
переходить від традиційної теоретичної спрямованості до 
інноваційного навчання з використанням симуляційних 
технологій. Їх популярність у сфері медичної освіти про
довжує зростати, демонструючи важливість такого виду 
проблемноорієнтованого навчання для швидкого засвоєн
ня, оновлення і підтримання рівня володіння певними на
вичками [1].

Симуляційне навчання в невідкладній медицині, як 
модуль сучасного освітнього процесу, все ширше починає 
впроваджуватися в нашій країні у практику навчання сту
дентів медиків з метою підвищення рівня знань та прак
тичного досвіду в рамках медичної освіти. Відбувається 
активне усвідомлення терміну «компетенція», який все 
частіше звучить стосовно стандартів професійної освіти 
та визначається Європейським фондом освіти як «підтвер
джена здатність індивіда використовувати різні знання, 
навички, особистісні і соціальні здібності в професійних 
ситуаціях» [1, 2], нерозривно повʼязаний з інноваційними 
методами навчання.

З вересня 2015 року для студентів вищих медичних 
закладів освіти ІІІ – IV рівнів акредитації, які навчаються 
за спеціальністю 7.110101 «лікувальна справа», 7.110104 
«педіатрія», 7.110105 «медикопрофілактична справа» 
впроваджується викладання нової навчальної дисципліни 
«Домедична допомога в екстремальних ситуаціях». Це 
нормативна дисципліна, яка регламентована листом МОЗ 
України від 24.03.2015 № 08.0147/8986 замість навчаль
ної дисципліни «Медицина надзвичайних ситуацій». Її ви
вчення здійснюється впродовж другого року навчання. 
Кінцевими цілями є: вміти надати домедичну допомогу 
постраждалим за умов надзвичайних ситуацій мирного 
часу і в бойових умовах.

У ДВНЗ «Тернопільський державний медичний уні
верситет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України» з 2016–
2017 н.р. вивчення «Домедичної допомоги в екстремаль
них ситуаціях» викладачами кафедри медицини катастроф 
та військової медицини проводиться на базі центру симу
ляційного навчання.

Мета роботи: на основі власного досвіду обґрунтува
ти методику викладання «Домедичної допомоги в екстре
мальних ситуаціях» засобами симуляційного навчання.

Основна частина. Викладання «Домедичної допомо
ги в екстремальних ситуаціях» у центрі симуляційного на
вчання з одного боку створило умови для максимального 
поглиблення практичної складової навчального процесу з 
урахуванням переваг симуляційного навчання, з іншого – 
поставило нові вимоги щодо методики викладання.

Загальновідомими перевагами симуляційного навчан
ня в медицині є:

• створення реальної контрольованої ситуації з відпра
цювання практичних навичок надання медичної допомоги;

• можливість багаторазового відпрацювання певних 
вправ і дій;

• забезпечення обʼєктивного контролю якості надання 
медичної допомоги за результатами виконання тренінгу;

• відпрацювання командної роботи в імітованій кон
кретній ситуації

• підвищення ефективності навчання;
• відпрацювання конкретних практичних навичок з 

використанням сучасної апаратури без завдання шкоди 
здоров’ю людини;

• тренінг без стресу для студентів [1, 2, 3].
Все це змусило у структурі робочої програми дисци

пліни виділити чотири основних блоки [4]: 
• теоретичні питання, які повинні бути розглянуті на 

занятті;
• перелік практичних навичок, які повинні бути опа

новані на занятті;
• перелік сценаріїв симульованих пацієнтів чи по

страждалих, які повинні бути виконані кожним студентом 
чи командою студентів на занятті;

• перелік оснащення, яке дозволить реалізувати по
ставлені перед заняттям завдання. 

Автоматично це породило розробку алгоритмів кож
ної практичної навички та формування до кожного заняття 
комплектів майна. Алгоритми у роздрукованому вигляді 
розміщуються на стенді в навчальній аудиторії і постійно 
доступні для студентів в ході виконання практичних робіт. 
Витратне майно формується у пластикові контейнери. На 
етикетці зазначається тема заняття та опис майна. Контей
нери зберігаються на спеціальному складі і видаються ла
борантом на відповідне заняття. Після закінчення заняття 
контейнери поповнюються витратними матеріалами.

Базовими засобами для забезпечення навчального 
процесу з курсу «Домедичної допомоги в екстремальних 
ситуаціях» є:

1. Блок «Домедична допомога»:
• манекен дорослого, дитини і немовляти для прове

дення базової серцеволегеневої реанімації (бажано з ка
налом зворотнього звʼязку, який свідчить про якість на
тискання та штучної вентиляції легень);

• манекен дорослого, інтегрований з автоматичним зо
внішнім дефібрилятором;
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• манекен дорослого для імітації травм різної локалі
зації (в т.ч. з можливістю тампонування ран та пункції 
грудної клітки при напруженому пневмотораксі);

• модель дихальних шляхів для відпрацювання техні
ки забезпечення прохідності; 

• набір накладних моделей травм;
• набір носо і ротоглоткових повітроводів;
• маскиклапани для проведення штучного дихання 

«ротврот» – з розрахунку 1 маскаклапан для курсанта;
• дошка транспортувальна коротка і довга з голово

тримачами та лямками для фіксації;
• набір обшитих шин Крамера для іммобілізації;
• набір шин типу Sam Splint;
• набір шийних комірців (дорослих і дитячих);
• джгут кровозупинний (варто, щоб студент и отрима

ли навички роботи з різними джгутами: Есмарха, САТ, 
SWAT);

• засіб для тампонування ран на хімічній основі;
• перев’язувальний матеріал (ізраільські бандажі, 

еластичні бинти, серветки);
• косинка для іммобілізації;
• термопокривало;
• наліпка, що використовується при пневмотораксі;
• голка для пункції грудної клітки при напруженому 

пневмотораксі;
• нестерильні рукавички.
2. Блок «Тактична медицина»:
• аптечка медична загальновійськова індивідуальна;
• шолом;
• бронежилет;
• макет автомата;
• розгрузка.
Все інвентарне майно, як і витратне, зберігається за 

складі і видається на заняття лаборантом. Його кількість 
визначається індивідуально, виходячи з можливості 
успішного застосування в ході практичних занять. 

Щодо методики викладання в центрі симуляційного 
навчання. В загальному ця методика включає наступні 
компоненти:

– пребрифінг;
– відпрацювання окремих практичних навичок;
– робота з симульованим постраждалим чи пацієнтом;
– дебрифінг.
Пребрифінг – це вступна частина заняття, під час якої 

викладач акцентує увагу на важливості матеріалу, який 
розглядається. Доречно визначити вихідний рівень знань 
шляхом короткотривалого тестування (10 хв). Пребрифінг, 
як і в подальшому дебрифінг, здійснюються в окремій спе
ціальній аудиторії.

Відпрацювання окремих практичних навичок відбу
вається і зоні, де асистентами підготовлені необхідні засо
би для навчання. Викладач спершу демонструє кожну на
вичку самостійно, а далі кожен студент групи її повторює 
під контролем викладача.

Відпрацювання сценаріїв відбувається у спеціально 
підготовленій навчальній лабораторії, оснащеній відпо
відно до змісту сценарію. Спершу викладач демонструє 
обладнання, яке буде використано в ході сценарію, його 
розміщення в аудиторії тощо. Далі викладач самостійно 
або з асистентами демонструє хід реалізації типового сце
нарію, використовуючи метод «чотирьох кроків». «Крок 
1» – виконується сценарій надання допомоги постражда
лому чи хворому в невідкладному стані. «Крок 2» – сцена

рій повторюється з коментарем викладача. «Крок 3» – ви
кладач втретє повторює виконання сценарію, проте з ко
ментарем студента. «Крок 4» – студент, який коментував, 
виконує сценарій самостійно з коментарем іншого студен
та. Після цього всі студенти виконують сценарій, коменту
ючи один одному виконані дії. В подальшому викладач 
видозмінює сценарії, створюючи кожному студентові чи 
команді студентів ситуації, передбачені методичними вка
зівками. 

Після виконання кожного сценарію чи одним студен
том, чи командою студентів відбувається дебрифінг. Це 
найважливіша частина заняття в симуляційному центрі. 
Викладачу необхідно зʼясувати:

– як почувалися студенти в ході реалізацію сценарію;
 – що їм вдалося зробити найкраще і яку набуту прак

тику вони могли б використати в майбутньому;
– що варто вдосконалити при повторному виконанні 

сценарію.
В умовах дебрифінгу провідною є роль викладача, 

який, задаючи навідні питання, забезпечує, насамперед, 
взаємодію зі студентом на емоційному рівні. В ході діало
гу викладач повинен підмітити ті дії студента, які йому 
вдалися найкраще. Викладач під час дебрифінгу на основі 
аналізу роботи студента в ході виконання сценарію пови
нен стимулювати його вибудувати план дій щодо власного 
вдосконалення. Вкінці заняття варто провести посттест, 
навіть з використанням завдань, які були на претестуван
ні. Суттєве зростання успішності студентів говорить про 
ефективність проведеного заняття. 

В ТДМУ для проведення занять з «Домедичної допо
моги в екстремальних ситуаціях» створено спеціальні на
вчальні модулі, які складається з двох кімнат, розділених 
напівпрозорою перегородкою. Перша кімната призначена 
для пре і дебифінгу, друга – для відпрацювання навичок 
та роботи з симульованими пацієнтами. Між кімнатами іс
нує аудіо і відеозвʼязок. Це дає змогу працювати команді 
студентів за сценаріями самостійно без присутності ви
кладача, а іншим в цей час спостерігати через напівпрозо
ру прегородку, чи на екрані монітора, за їх діями. Наяв
ність аудіозвʼязку дозволяє викладачу спілкуватися зі сту
дентами, симулюючи відповіді постраждалого, вербально 
реагувати на їх дії тощо. 

Робота студентів за сценаріями записують в режимі 
реального часу і демонструють під час дебрифінгу, що дає 
додатковий інструмент в руки викладача для його успіш
ного проведення.  

Як видно, методика викладання в симуляційному цен
трі істотно відрізняється від традиційної. Для підготовки 
викладачів з методики симуляційного навчання були спе
ціально зорганізовані курси тематичного вдосконалення, 
які проводили провідні вітчизняні і закордонні фахівці. 

Таким чином, проведення занять з «Домедичної допо
моги в екстремальних ситуаціях» із застосуванням прин
ципів симуляційного навчання вимагає створення спеціа
лізованих аудиторій, матеріального оснащення та підго
товки викладачів. Проте реалізація цих завдань сприяє іс
тотному вдосконаленню рівня практичної підготовки сту
дентів.

Висновок. Навчання на базі центру симуляційного 
навчання дозволяє підвищити засвоюваність навчального 
матеріалу, якість та ефективність навчального процесу, 
сприяє формуванню позитивної мотивації студентів до на
вчання.
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ЕКСПРЕС-ОПИТУВАННЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ КОНТРОЛЮ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА.

Голубовська О.А., Шкурба А.В., Н Митус. В. 
Національний медичний університет імені О. О. Богомольця

Вступ. Програма опанування будьякою навчальною 
дисципліною розділена на аудиторні та позааудиторні (са
мостійна робота студентів або СРС) години навчання. 
Причому, згідно вимог чинної типової програми з дисци
пліни «Інфекційні хвороби», саме на СРС виділено більше 
годин, ніж на роботу з викладачем в аудиторії (лекції, 
практичні заняття). Тому саме ефективні елементи контр
олю виконання СРС дають змогу обʼєктивно оцінити над
бання, отримані студентом під час її виконання. 

Основна частина. Для вирішення питання контролю 
ефективності СРС нами були розроблені стандартні набори 
питань до кожної теми практичного заняття і проводилося 
опитування серед представників цільової аудиторії  студен
тів, що за розкладом занять мали цикл з нашої дисципліни. 

Набір у кількості 10 питань для швидкого чи експрес
опитування складався переважно з відкритих питань, де 
немає жодних обмежень для вибору, тобто відповідь не 
спланована заздалегідь (на відміну, у закритому питанні 
позиції вибору перераховані). Студент сам фіксує ймовір
ну позицію вибору, а викладач лише вказує область пошу
ку. Серед переліку запропонованих питань в експресанке
ті часом могли бути і закриті питання  прості альтерна
тивні, де студент робить вибір між відповідями «так» і 
«ні», або питанняменю, де з кількох неальтернативних 
варіантів можна визначити кілька, або ж альтернативні ба
гатоваріантні питання.

Серед переваг експресметоду варто відмітити обме
жений інструментарій і стислість терміну для його прове
дення та швидкість отримання великого масиву кількісної 
інформації без розв’язання фундаментальних наукових 
цілей, однак зза обмеженості анкети, в т.ч. і часової, була 
необхідність відмовитися від низки запитань, що потребу
вали розгорнутої відповіді. Тим не менше, цей метод дає 
можливість отримати інформацію про вже вивчений 
об’єкт і надає викладачу необхідні дані в певний момент.

Варто також наголосити, що після вивчення кожної 
теми розділ підручника закінчується переліком запитань 

для самоконтролю відкритого чи закритого типу, але сту
денти в більшості, як показує наше опитування, не схильні 
до самоконтролю. 

То ж, надаючи респонденту перелік питань, ми намага
лися їх чітко і послідовно сформулювати, взаємно пов’язати, 
щоб між ними не було протиріч і у сукупності було досяг
нуто вичерпності теми. І, якщо викладач намагався досягти 
ясності, конкретності і інформативності у поставлених пи
таннях, щоби студентреспондент міг, оперуючи отрима
ною інформацією, на них відповісти, то поняття «зрозумі
лості чи незрозумілості» питання респондентом змушувало 
викладача відкоригувати частину запитань. Також хочеться 
наголосити, що при створенні банку запитань для студен
тів, яких готують як лікарів загальної практики, а не спеціа
лістів в певній галузі медицини, мають враховуватися ці 
моменти, тобто студент має розуміти матеріал, що вивчає, в 
межах набуття «загальної кваліфікації».

Оцінюючи результати анкетування за темами, чітко 
прослідковувалася посередня підготовленість студентів з 
базових дисциплін, невміння виокремити ключові симп
томи захворювання і розташувати їх у часі виявлення, не
знання способів надання невідкладної допомоги, але і їх 
наполегливість у подоланні виявлених недоліків. Окре
мим пунктом хочеться наголосити на інформаційній пере
вантаженості певних тем, що спонукає викладачів як до 
структуризації матеріалу для вивчення, так і до перегляду 
наповненості робочих програм з дисципліни.

Висновки. Якісна анкета для експресопитування сту
дентів щодо контролю СРС є результатом трудомісткого 
процесу як з боку викладача, так і з боку студента за прин
ципом замкненого кола. Зрозумілі і конкретні запитання, 
що дають можливість швидко отримати зріз знань по пев
ній темі, з одного боку дають можливість оцінити поза ау
диторну роботу студента, а з іншого виокремити розділи 
теми, на детальнішому розгляді яких варто зупинитися 
протягом основної частини заняття.



356

Література 
1. Worley Peter (20151129). "Open thinking, closed 

questioning: Two kinds of open and closed question". Journal 
of Philosophy in Schools. 2 (2). doi:10.21913/JPS.v2i2.1269. 
ISSN 22042482.

2.http://examples.yourdictionary.com/examplesofopen 
endedandclosedendedquestions.html.

СОЦІАЛЬНІ, МЕДИЧНІ ТА ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИКЛАДАННЯ ВІЛ-ІНФЕКЦІЇ СТУДЕНТАМ 
5 КУРСУ МЕДИЧНИХ ВНЗ

Голубовська О.А., Шкурба А.В., Безродна О.В., Гарницька Л.А., Климанська Л.А., Сукач М.М., Пронюк Х.О., 
Кулеш О.В., Митус Н.В., Подолюк О.О., Вінницька О.В. 

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

Вступ. ВІЛінфекція залишається надактуальною 
проблемою охорони здоров’я. В Україні епідемія набуває 
загрозливих розмірів. Тільки в Києві за 2017 рік зареє
стровано 1821 новий випадок, в тому числі 10 серед дітей 
до 16 років [1]. 

Метою нашого дослідження було виявлення соціаль
ного, медичного та психологічного ставлення до ВІЛ
інфікованих пацієнтів студентів 5 курсу до та після відвід
ування Київського міського центру профілактики та бо
ротьби зі СНІДом (далі – КМЦС). 

Основна частина. Для реалізації поставленої мети 
студенти 5 курсу ознайомились з роботою КМЦС, його 
поліклінічної та стаціонарної ланок, мали можливість по
спілкуватися з пацієнтами, які перебували на амбулатор
ному прийомі, стаціонарному лікуванні та в палаті інтен
сивної терапії, а також з  працівниками центру – медперсо
налом та соціальними працівниками. Особливу цікавість 
представляли пацієнти, які тривалий час приймають анти
ретровірусну терапію. Саме вони «ламають» існуюче пе
реконання – «ВІЛ – смертельний вирок».

Ми провели опитування 200 студентів 5 року навчан
ня, у яких розпочався цикл «інфекційні хвороби». До від
відування КМЦС ми поставили питання «Ваші асоціації, 
що пов’язані з діагнозом ВІЛінфекція?». Вони виявилися 
наступними: 88% респондентів сказали – наркоманія, 60% 
 худий, 34%  працівники комерційного сексу, 8%  лікарі. 
Отже, тільки 16 студентів з 200 усвідомлювали власні про
фесійні ризики. Показовим є те, що переважна більшість 
респондентів вказали на наркоманію, адже ця стигма досі 
існує; таке твердження було вірним 15 років тому, але з 
2009 почав домінувати статевий шлях передачі і станом на 
2017 рік статевий гетеросексуальний шлях передачі ста
новить 76%. 

На питання «Як Ви візуально уявляєте собі пацієнта з 
ВІЛінфекцією?» 95% студентів описали зовнішній ви
гляд пацієнта з термінальною стадією ВІЛінфекції (ка
хексія, худий, виснажений, генералізована лімфаденопа
тія, висипка на шкірі, блідість шкіри, жовтяниця і т.д.). 
Тільки 3% студентів відповіли, що ВІЛінфікований паці
єнт може виглядати як клінічно здорова людина, а 2% сту
дентів не змогли надати чіткої відповіді.

На наступне питання «Ваші побоювання від контакту 
з ВІЛінфікованим пацієнтом?» студенти (92%), як прави
ло, відповідають, що в побуті та при звичайному фізикаль
ному обстеженні ВІЛінфікованого пацієнту останній не 

має для них загрози, проте дуже показовим є зовнішній 
вигляд студентів при відвідуванні КМЦС. На вході до по
ліклініки 74% студентів перевдяглися як на боротьбу з ли
хоманкою Ебола – наверх білих халатів надягли одноразо
ві халати, шапочки, бахіли, маски та рукавички. Це свід
чить про те, що стигма та упереджене ставлення до ВІЛ
інфікованих превалюють над реальними медичними зна
ннями. 

Кінцевим питанням було таке: «Як змінилося Ваше 
ставлення до ВІЛінфікованих пацієнтів після відвідуван
ня КМЦС?». Відповідаючи, 76% студентів відмічають 
глобальну зміну ставлення до цієї категорії пацієнтів – 
з’явився оптимізм щодо прогнозу у ВІЛінфікованих паці
єнтів. Це грає велику роль в формуванні світогляду май
бутнього лікаря, оскільки саме майбутні сімейні лікарі, 
відсоток яких є максимальним під час розподілу випус
кників, створюють передумови до правильного сприйнят
тя пацієнтом його діагнозу. Пригадується випадок, коли 
ВІЛінфікована пацієнтка п’ять років не зверталась за ме
дичною допомогою, оскільки колись її через цей діагноз 
терапевт вигнав з кабінету. А 14% респондентів стверджу
вали, що їх відношення до ВІЛінфікованих пацієнтів не 
змінилось, а й було «оптимістичним». Як виявилось,  поді
бний стрес спілкування з ВІЛінфікованими вони пережи
ли на прикладі своїх родичів чи близьких певний час тому. 
10% студентів так і залишились при попередній невтішній 
думці.

Висновки. Для якісного викладання проблеми ВІЛ
інфекції необхідним є проведення практичних занять у 
медичних закладах, де лікуються ВІЛінфіковані пацієнти. 
Студента необхідно навчати настороженості щодо можли
вої наявності прихованого зараження ВІЛ у пацієнтів з 
будьяких верств населення. Необхідно звертати увагу  
студентів на раннє виявлення ВІЛінфікованих. Практич
на частина вивчення проблеми ВІЛінфекції реалізується 
через бачення справжніх хворих на ВІЛ, що має за мету 
відкинути ВІЛстигматизацію і створити умови для по
дальшої реалізації стратегії ВООЗ/UNAIDS «909090»[2].

Література
1. ВІЛінфекція в Україні. Інформаційний бюлетень 

№48 – К.: Центр громадського здоров’я, 2017.  с.39.
2. Стратегія ЮНЕЙДС 20162020 «Прискорення в на

прямку «нуль»» http:respond.org.ua/files/attachments 



357

ІНТЕГРАЦІЯ МЕДІАПЕДАГОГІЧНОЇ ІННОВАТИКИ В СИСТЕМУ ПІДГОТОВКИ  
МЕДИЧНИХ СЕСТЕР

Господарський І.Я., Ястремська С.О., Даньчак С.В., Рега Н.І., Зарудна О.І.,  
Городецький В.Є., Локай Б.А., Мазур Л.П., Кіт О.М.

ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»

Застосування автоматизованих систем навчання, зо
крема й у вищій медсестринській освіті, виявлене в ство
ренні комп’ютерних засобів навчання та контролю знань, 
програмноапаратних засобів користувачів і технологій, 
розробці мультимедіапродуктів, дозволило значно вдоско
налити професійну підготовку у ВНЗ та вищого медично
го навчального закладу (ВМНЗ), поклавши початок ново
му напряму в педагогіці – медіапедагогіки, основною 
складовою якої є педагогіка дистанційного навчання (ДН). 
Медіапедагогіка, як доцільно зазначає Г. Онкович, дає 
змогу розширити уявлення про інформатизацію сучасної 
освіти, розглянути сучасне розуміння медіазасобів, їх 
види та освітні функції, розкрити дидактичні, психолого
педагогічні та методичні аспекти застосування медіа в на
вчанні, дослідити способи застосування різних медіазасо
бів в освітньому процесі та сприяє формуванню практич
них навичок використання освітніх медіапродуктів і ре
сурсів для вирішення освітніх, виховних, дослідницьких 
завдань [1, с. 359]. Заради об’єктивності слід зазначити, 
що поняття «медіапедагогіка» пов’язане з вирішенням 
проблем інтеграції освіти і нових інформаційних техноло
гій для повноцінного використання освітніх цінностей і 
цілей навчання та технологічних досягнень для розширен
ня освітніх можливостей ВМНЗ.

Показово, що медіапедагогіка є не абсолютно новою й 
альтернативною педагогічною парадигмою. Йдеться лише 
про зміну освітніх акцентів: від споживача і користувача ін
формаційних технологій до активного й осмисленого 
суб’єкта соціальної комунікації. У цьому контексті досить 
актуальною є думка Г. Нємеца, який, розкриваючи сутність 
педагогічного потенціалу медіапедагогіки, вказує на її бага
тоаспектність: гносеологічний (пізнання закономірностей 
масової комунікації), культурологічний (аналіз медіакому
нікацій у системі масової культури), комунікативний (роз
виток комунікативних компетенцій масової аудиторії), кри
тичний аспект (розвиток критичного мислення у масової 
аудиторії). Звідси випливає, що основним завданням медіа
педагогіки є формування у масової аудиторії, зокрема й у 
студентів, аксіологічних концептів, які є нормативними й 
культурноціннісними критеріями відбору та засвоєння ін
формації, яка циркулює в медійному просторі [2, с. 78].

Розвиток засобів масової інформації/комунікації та 
їхнє залучення до освітнього процесу значно активізували 
творчий пошук дослідників у багатьох країнах. Інновацій
на діяльність викладачів, не задоволених традиційними 
умовами, методами, способами навчання, зорієнтовувала
ся не лише на новизну змісту реалізації своїх зусиль, а пе
редусім на якісно нові результати. Це й спричинило вио
кремлення медіапедагогіки в окрему галузь, своїм змістом 
зорієнтованої на особистість.

Нині медійна педагогіка розвинулась у багатьох краї
нах світу, педагогічні напрацювання яких для нас часто 
стають інноваційним орієнтиром. У Німеччині, напри
клад, медіапедагогіка (Medienpedagogik) уже заслужила 
визнання. Головними напрямами досліджень є Mediener
ziehung (масмедіа у вихованні) та Mediendidaktik (мас

медіа в навчанні). Як засвідчує В. Робак із посиланням на 
німецьких фахівців, що окремі складові медіапедагогіки 
(медіапсихологія, медіамедицина, медіаправо, медіаетика) 
виникли в результаті процесу інтеграції комп’ютерних 
наук із сучасними комунікативними технологіями, з одно
го боку, та відповідними гуманітарними дисциплінами, з 
іншого [3, с. 275]. Власне і саму медіапедагогіку, на думку 
дослідника, доцільно розглядати як інтегральну галузь 
знання, хоча в її структурі виокремлюються складові час
тини, характерні для педагогічної науки. Наводячи одне з 
тлумачень поняття: «Медіапедагогіка – це сукупність всіх 
педагогічних концепцій, теорій, технологій та методик, 
які базуються на застосуванні медійних засобів (включаю
чи емпіричний досвід, теоретичні положення та норматив
ні акти)», – В. Робак пропонує власне визначення: «медіа
педагогіка – це галузь педагогічної науки, яка вивчає про
цеси соціалізації, виховання, навчання і розвитку особис
тості медійними засобами» і зазначає, що потреба в до
слідженнях ролі і місця комунікативних засобів у форму
ванні особистості набула особливої значущості саме вна
слідок різкого зростання кількості споживачів медіапро
дукції [3, с. 276]. Головні етапи історичного розвитку ме
діапедагогіки спонукали німецьких фахівців викремити 
такі її основоположні засади застерігаючої педагогіки, 
культурноконсервативні, освітньотехнологічні, суспіль
нокритичні та засади, які орієнтуються на дію [3, с. 278].

Наприкінці XX – початку XXI століття в зв’язку з ма
совим поширенням Інтернету зароджується особливий 
тип педагогіки на основі медіапедагогіки –  дистанційна 
медіапедагогіка (педагогіка дистанційного навчання) з 
власним понятійним апаратом і принципами. У структурі 
цивілізаційних змін, на думку В. Кременя, дистанційна 
медіапедагогіка вміщує основні принципи і підходи зао
чної та очної форм навчання зі зміщенням акценту на са
мостійне вивчення матеріалу, а її інтенсивний розвиток 
сприяв вирішенню таких проблем як взаємодія викладачів 
і студентів, впровадження нових інтерактивних методів 
навчання [4, с. 9]. 

Основним завданням дистанційної медіапедагогіки є 
соціалізація студентів та їхня адаптація до професійної ді
яльності в соціальній системі. Сучасний світ техніки і 
прогресивно прискореного науковотехнічного прогресу є 
породженням зрозумілого бажання людей вберегти від 
смислової перебудови свій внутрішній світ, оскільки про
стіше змінити навколишній світ, ніж пристосувати себе до 
нього [5, с. 149]. У цьому контексті зумовлюються не ре
форми, а необхідність перегляду системи поглядів, етич
них норм взаємовідносин з людьми та навколишнім серед
овищем. Сприйняття цих явищ та їхнє осмислення – до
сить складне освітнє завдання, яке, зокрема й вирішує 
дистанційна медіапедагогіка.

Водночас, медіапедагогіка ДН тісно пов’язана з по
няттям «Інтернетосвіта» (Інтернетнавчання), оскільки 
передбачає можливість здійснення навчального процесу 
без віддаленості викладача від студентів, забезпечуючи 
лише доступ до Інтернету як засобу навчання. Тому Інтер
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нет доцільно розглядати одночасно і як середовище на-
вчання, і як медіасередовище. Стосовно поняття «дистан-
ційне навчання», поняття «Інтернет-навчання» є видовою 
відмінністю, яка більш чітко регламентує техніко-техно-
логічну специфіку навчання – використання мережі Інтер-
нет. Відмінною особливістю ДН від Інтернет-навчання є 
велика різниця в технології навчання, зокрема в меті, ме-
ханізмах, засобах і методах навчання [6, с. 28]. 

Дистанційне навчання майбутніх магістрів сестрин-
ської справи (МСС) у Тернопільському державному ме-
дичному університеті імені І. Я. Горбачевського впрова-
джуються за допомогою контенту, який у контексті дослі-
дження розглядаємо як спеціально систематизоване для 
дидактичних цілей програмне забезпечення, операційні 
системи та платформи, що створені й якісно працюють на 
мобільних, портативних і мережевих пристроях. Специфі-
ка такого освітнього контенту заснована на можливості 
навчання незалежно від місця й часу, в будь-який вільний 
час і протягом усього життя.
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НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ВИКЛАДАННЯ СТУДЕНТАМ-МЕДИКАМ, ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ 
АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ, НА ПРИКЛАДІ ДИСЦИПЛІНИ «ПСИХІАТРІЯ ТА НАРКОЛОГІЯ»

В.М.Сінайко, Л.Д.Коровіна
Харківський національний медичний університет

Викладання клінічних дисциплін в медичному універ-
ситеті вимагає високого рівня взаємодії між викладачем та 
студентом. Педагогіка вищої школи – це не тільки май-
стерність викладача, але й високий рівень відповідальнос-
ті. Вона передбачає формування у студентів загальних по-
нять, надання вузько професійних знань, та формування 
світогляду майбутнього фахівця.

В умовах надання вищої медичної освіти іноземним 
студентам, багато університетів стикнулися зі специфікою 
педагогічного процесу. Це різниця в світогляді, соціокуль-
турному рівні, особливості сприйняття та набуття нових 
знань та вмінь, особливості попереднього навчання. Вища 
освіта базується на прагненні до оволодіння майбутньою 
професією шляхом щоденної безперервної роботи над со-
бою. Навчання в сучасному ВНЗ все більше містить у собі 
позакласні заняття, самостійну роботу студента тощо. До-
даткові труднощі виникають при проведенні навчального 
процесу англійською мовою, що не є рідною мовою як для 
викладачів, так і для багатьох студентів. 

З метою більш повного розуміння основних проблем, 
з якими стикаються іноземні англомовні студенти під час 
вивчення дисципліни «Психіатрія та наркологія», нами 
було проведено опитування 43 студентів 4 курсу 6 факуль-
тету з підготовки іноземних студентів ХНМУ. Загалом 
було опитано 25 хлопців та 18 дівчат з різних країн (Се-
редній Схід, Індія, Центральна Африка), різної релігійної 
приналежності (християни, мусульмани, буддисти) у віці 

23±2,1 рік. Опитувальник містив питання щодо особли-
востей викладання дисципліни, труднощів, пов’язаних із 
мовою навчання, проблем адаптації до навчання в універ-
ситеті та перебування в Україні.

Абсолютна більшість студентів зазначала труднощі з 
опануванням дисципліни «Психіатрія та наркологія» че-
рез «незвичність» та відсутність дублювання тих чи інших 
ознак, синдромів протягом навчання на молодших курсах. 
Більшість термінів потребувала роз’яснення та визначен-
ня, спираючись на соціокультурні особливості студентів. 
Також було зазначено відсутність розуміння місця специ-
фічної психічної патології в загальній медичній практиці.

Більшість студентів-хлопців заявляли саме про труд-
нощі формування специфічних понять та запам’ятовування 
термінів, у той же час більшість дівчат не усвідомлювали 
необхідність використання набутої інформації з курсу 
психіатрії в своїй майбутній практичній діяльності лікаря.

Висновки. При викладанні дисципліни «Психіатрія та 
наркологія» слід звертати увагу на роз’яснення базових 
понять та термінології, враховуючи національні та соціо-
культурні особливості контингенту студентів. Можливо, 
залучати приклади з історії та літератури іноземних країн, 
приклади із сучасного мистецтва (кіно, образотворче мис-
тецтво). Вивчення спеціальної психічної патології слід ін-
тегрувати до загальномедичних знань, звертати більшу 
увагу на соматичні компоненти захворювань та суміжну 
психопатологію.



359

Секція II

ОРГАНІЗАЦІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ У ВИЩИХ МЕДИЧНИХ 
(ФАРМАЦЕВТИЧНОМУ) НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Як в Україні загалом, так і в Запорізькій області зо-
крема відзначають збільшення кількості подружніх пар, 
які страждають на непліддя. Проблема репродуктивного 
здоров’я та безплідного шлюбу тісно пов’язана з процеса-
ми відтворення населення України, що має соціальне зна-
чення, а отже питання діагностики та лікування безпліддя 
є актуальною проблемою сьогодення. Нині триває актив-
не впровадження репродуктивних технологій у практичну 
медицину, відкриваються центри штучного запліднення. 
Робота сучасних клінік допоміжних репродуктивних тех-
нологій (ДРТ) не можлива без висококваліфікованих фа-
хівців і, насамперед, без лікарів-лаборантів та ембріологів.

Мета роботи: запропонувати доповнення до викла-
дання циклу й оптимізувати засвоєння магістрами сучас-
них методик лабораторної діагностики в репродуктології. 

Обґрунтовано доцільність створення циклу за вибо-
ром «Репродуктивна медицина» на додипломному етапі 
навчання магістрів за спеціальністю «Лабораторна діа-
гностика», а також надано пояснення щодо навчального 
плану циклу, визначено структуру проведення лекцій і 
практичних занять. Мета циклу – опанувати сучасні мето-
ди лабораторної діагностики в репродуктології. Завдання 
– отримати теоретичні знання з основ лабораторної діа-
гностики в репродуктивній медицині, на підставі яких ви-
конувати лабораторний скринінг із використанням сучас-
них репродуктивних технологій. 

Ключові слова: лабораторна діагностика, репродук-
тивна медицина, додипломна освіта. 

Как в Украине в целом, так и в Запорожской облас-
ти в частности отмечают увеличение количества супру-
жеских пар, страдающих бесплодия. Проблема репро-
дуктивного здоровья и бесплодного брака тесно связа-
на с процессами воспроизводства населения Украины, 
имеет социальное значение, а, следовательно, вопросы 
диагностики и лечения бесплодия является актуальной 
проблемой современности. Сейчас идет активное вне-
дрение репродуктивных технологий в практическую 
медицину, открываются центры искусственного оплодо-
творения. Работа современных клиник вспомогательных 
репродуктивных технологий (ВРТ) невозможна без 
высококвалифицированных специалистов и, прежде все-
го, без врачей-лаборантов и эмбриологов.

ЦиКл за вибором «репродуКтивна медиЦина»: оСнови та оСобливоСті 
виКладання у магіСтрів за СпеЦіальніСтю «лабораторна діагноСтиКа».
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Цель работы: предложить дополнения к препода-
ванию цикла и оптимизировать усвоение магистрами 
современных методик лабораторной диагностики в репро-
дуктологии.

Обоснована целесообразность создания цикла по 
выбору «Репродуктивная медицина» на преддиплом-
ном этапе учебы магистров по специальности «Лабора-
торная диагностика», а также представлено объяснение 
учебного плана цикла, определена структура проведения 
лекций и практических занятий. Цель цикла – овладеть 
современными методами лабораторной диагностики в 
репродуктологии. Задача – получить теоретические зна-
ния по основам лабораторной диагностики в репро-
дуктивной медицине, на основании которых проводить 
лабораторный скрининг с использованием современных 
репродуктивных технологий.

Ключевые слова: лабораторная диагностика, репро-
дуктивная медицина, преддипломное образование. 

Both in Ukraine in general, and in the Zaporizhzhya 
region in particular, note the increase in the number of couples 
suffering from infertility. The problem of reproductive health 
and infertile marriage is closely linked with the processes 
of reproduction of the population of Ukraine, has a social 
significance, and, consequently, the problems of diagnosis and 
treatment of infertility is an actual problem of our time. Now 
there is an active introduction of reproductive technologies 
into practical medicine, centers of artificial insemination are 
opening. The work of modern clinics of assisted reproductive 
technologies (ART) is impossible without highly qualified 
specialists and, first of all, without laboratory assistants and 
embryologists.

The purpose of the work: to offer additions to the teaching 
of the cycle and to optimize mastering of modern methods of 
laboratory diagnostics in reproductology. 

In the article the expediency of creation the cycle on the 
selection of «Reproductive medicine» on pre-diploma stage 
of study for the masters’ degree in «Laboratory diagnostics», 
as well as explanation of the curriculum cycle; its structure of 
conducting lectures and practical classes has been determined. 
The purpose of the cycle is to master the modern methods of 
laboratory diagnostics in reproduction. The task of the cycle 
is to gain theoretical knowledge of basic laboratory diagnosis 
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in reproductive medicine and to conduct laboratory screening 
using modern reproductive technologies. 

Key words: laboratory diagnostics, reproductive edicine, 
pre-diploma education. 

Як в Україні загалом, так і в Запорізькій області зо-
крема відзначають збільшення кількості подружніх пар, 
які страждають на непліддя. Проблема репродуктивного 
здоров’я та безплідного шлюбу тісно пов’язана з проце-
сами відтворення населення України, що має соціальне 
значення, а отже питання діагностики та лікування без-
пліддя є актуальною проблемою сьогодення [2]. Нині три-
ває активне впровадження репродуктивних технологій у 
практичну медицину, відкриваються центри штучного 
запліднення. Робота сучасних клінік допоміжних репро-
дуктивних технологій (ДРТ) не можлива без висококвалі-
фікованих фахівців і, насамперед, без лікарів-лаборантів 
та ембріологів [2]. З огляду на це в Запорізькому держав-
ному медичному університеті у 2012 році розпочато ви-
кладання курсу за вибором «Репродуктивна медицина» на 
додипломному етапі навчання магістрів за спеціальністю 
«Лабораторна діагностика». 

мета роботи. Запропонувати доповнення до викла-
дання циклу й оптимізувати засвоєння магістрами сучас-
них методик лабораторної діагностики в репродуктології. 

матеріали і методи дослідження. Дослідження ви-
конано на основі робочої програми курсу за вибором «Ре-
продуктивна медицина» для студентів (магістрів) вищих 
медичних закладів ІІІ–IV рівнів акредитації, що розроблена 
колективом кафедри акушерства, гінекології та репродук-
тивної медицини ФПО Запорізького державного медичного 
університету. Створення циклу підтримали ректор універ-
ситету, професор Ю.М. Колесник, а також Центральний 
методичний кабінет з вищої медичної освіти Міністерства 
охорони здоров’я України [7]. Результати та їх обговорення 
Завдання циклу за вибором «Репродуктивна медицина»: 

• вивчити організацію роботи та розглянути структур-
ні підрозділи лабораторії репродуктивного спрямування;

• опанувати лабораторні методики діагностики інфек-
цій, що передаються статевим шляхом;

• вивчити показання та опанувати методики імунофер-
ментного й імунофлуоресцентного аналізів;

• визначити показання до застосування цитогенетич-
них методик дослідження; 

• вивчити особливості застосування полімеразної лан-
цюгової реакції в медичній практиці; 

• визначити місце цитоморфологічної діагностики в 
гінекологічній та андрологічній практиці; 

• розглянути та вивчити лабораторні аспекти допо-
міжних репродуктивних технологій. 

У результаті опанування навчальної дисципліни ма-
гістр повинен знати: 

• організацію роботи та структуру лабораторії репро-
дуктивного спрямування;

• найпоширеніші лабораторні методики, що застосо-
вуються в медичній практиці для діагностики захворю-
вань, котрі передаються статевим шляхом; 

• основні параметри виконання імуноферментного й 
імунофлуоресцентного аналізів;

• порядок та умови використання клінічних, цитомор-
фологічних і цитогенетичних методик у репродуктивній 
медицині;

• умови перебігу й основні вимоги до постановки по-
лімеразної ланцюгової реакції; 

• показання та протипоказання до використання допо-
міжних репродуктивних технологій. 

Студент повинен уміти:
• інтерпретувати основні законодавчі та нормативні 

акти, що регламентують організацію роботи лабораторії 
репродуктивного напряму; 

• характеризувати основні клінічні форми захворю-
вань, що передаються статевим шляхом; 

• фарбувати нативний матеріал за методом Романов-
ського-Гімзи; 

• виконувати бактеріоскопію інфекцій, що передають-
ся статевим шляхом;

 • здійснювати забір матеріалу для визначення інфек-
цій TORCH-комплексу; 

• використовувати імуноферментний та імунофлуо-
ресцентний методи; 

• визначати етапи неонатального скринінгу;
• застосовувати цитогенетичні методи дослідження; 
• інтерпретувати дані лабораторної діагностики но-

вонароджених на фенілкетонурію, вроджений гіпотеріоз, 
адреногенітальний синдром і муковісцидоз; 

• брати участь у постановці полімеразної ланцюгової 
реакції;

• досліджувати та оцінювати властивості цервікально-
го слизу;

• досліджувати сім’яну рідину: давати кількісну та 
якісну оцінку еякуляту, виконувати дослідження взаємодії 
сперматозоїдів із цервікальним слизом; 

• використовувати тести експрес-діагностики (тести 
in vivo та in vitro); 

• інтерпретувати клінічні, цитоморфологічні методи 
діагностики в репродуктивній медицині; 

• брати участь у вилученні яйцеклітин та проведенні 
штучного запліднення із використанням екстракорпораль-
них методів.

Цикл проводиться на базі кафедри акушерства, гіне-
кології та репродуктивної медицини ФПО Запорізького 
державного медичного університету, що знаходиться на 
території КУ «Запорізький обласний центр реабілітації 
репродуктивної функції людини». Лікувальний заклад 
устаткований сучасним обладнанням, мультимедійними 
технологіями навчання, можливістю проведення конфе-
ренцій і майстер-класів. 

«Репродуктивна медицина» є курсом за вибором, 
тобто магістри вивчають її за вибором і за професійним 
спрямуванням. До змісту програм включено такі актуаль-
ні теми сучасної лабораторної репродуктології: 

організація роботи та структура лабораторій репродук-
тивного напряму; інфекційний скринінг із використанням 
методу полімеразної ланцюгової реакції та імуноферментно-
го аналізу; гормональний скринінг у репродуктивній андро-
логії та гінекології; оцінка властивостей цервікального слизу 
та взаємодії його зі сперматозоїдами; цитоморфологічна діа-
гностика в андрології та гінекології, основи ембріології при 
використанні допоміжних репродуктивних технологій.

На вивчення циклу передбачено 60 годин, із них – 10 
лекційних, 40 практичних, 10 – для самостійного вивчен-
ня дисципліни. Співробітники кафедри відпрацювали 
практику методично обґрунтованого викладання як лек-
ційного, так і практичного курсів. На лекціях і практичних 
заняттях висвітлюються основні теоретичні та найсклад-
ніші розділи лабораторної діагностики в репродуктивній 
медицині.
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В умовах скорочення аудиторних годин за рахунок 
збільшення часу на СРС необхідна переорієнтація навчання 
з лекційно-нормативної на індивідуально-диференційовану, 
особистісно-орієнтовану форму [3,5,6]. Для цього викладачі 
кафедри для глибшого опанування дисципліни запропону-
вали магістрам такі теми для самостійного опрацювання:

• матеріально-технічна база лабораторії екстракорпо-
рального запліднення;

• захворювання, що передаються статевим шляхом; 
• етіопатогенетичні особливості перебігу та лабора-

торна діагностика сифілісу, гепатитів, ВІЛ-інфекції; 
• генетичні аспекти репродуктивного здоров’я;
• етіопатогенетичні особливості перебігу та лабора-

торна діагностика синдрому Клайнфелтера, синдрому 
«хибного євнуха», синдрому Дауна;

• етіопатогенетичні особливості перебігу та лабора-
торна діагностика вродженого гіпотеріозу, муковісцидозу;

• етіопатогенетичні особливості перебігу та лабора 
торна діагностика передпухлинних та процесів шийки 
матки; 

• лабораторна діагностика ендокринних порушень у 
гінекології та андрології; 

• показання та протипоказання до штучної інсемінації.
Форми контролю та система оцінювання здійснюєть-

ся відповідно до вимог програми дисципліни та інструкції 
про систему оцінювання навчальної діяльності, що затвер-
джена МОЗ України (2005 р.) [1,4]. Контроль теоретичних 
знань магістрів здійснюється під час семінарських занять 
із подальшою перевіркою ефективності опанування прак-
тичних навичок під час практичних занятть. Оцінювання 
тем, що виносяться лише на самостійну роботу і не роз-
глядаються протягом аудиторних занять, відбувається під 
час підсумкового модульного контролю. Для перевірки 
теоретичної та практичної підготовки наприкінці курсу 
здійснюється підсумковий контроль у вигляді співбесіди із 
завідувачем кафедри та куратором циклу за ключовими пи-
таннями, які було висвітлено під час вивчення дисципліни. 

висновки 
1. Викладання циклу за вибором «Репродуктивна 

медицина» на додипломному етапі навчання магістрів за 
спеціальністю «Лабораторна діагностика» в медичних ви-
шах України є актуальним, важливим і сприяє якісній під-
готовці сучасних висококваліфікованих фахівців.

 2. Технологічний розвиток медицини потребує від за-
кладів переддипломної освіти постійного удосконалення 
педагогічного процесу, підвищення рівня фахової підго-
товки викладачів і створення центрів із потужною матері-
ально-технічною базою для підготовки високо- кваліфіко-
ваних спеціалістів лабораторної справи. 
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вступ. Серцево-судинні захворювання (ССЗ) є най-
частішою причиною смерті в Україні. На них приходиться 
від 62 до 64% всіх випадків. Але ще гіршою є ситуація із 
смертністю від ССЗ серед осіб, що позбавлені волі. Слід 
відмітити, що значна частина ув’язнених мала проблеми 
із здоров’ям до початку перебування у місці відбування 
покарання, мала низький рівень обстеження та не прохо-
дила системного лікування. В умовах обмеженого доступу 
відбувається загострення та погіршення перебігу хроніч-
них захворювань, які мали місце до суду. Медична служба 
Державної пенітенціарної служби (ДПтС) не має в штаті, 
за звичай, лікарів-кардіологів. Тому надавати допомогу 
вимушені лікарі інших спеціальностей. При підвищен-
ні кваліфікації лікарів (зокрема, психіатрів, фтизіатрів, 
терапевтів та інш.) мало уваги приділяється питанням 
невідкладної допомоги при кардіологічних захворюван-
нях. Саме тому Міжнародний комітет Червоного Хреста 
(ICRC) ініціював проведення в умовах Національного 
медичного університету імені О.О.Богомольця інституту 
післядипломної підготовки проведення спеціалізованих 
курсів тематичного удосконалення.

Основна частина. Метою проведення курсів тематич-
ного удосконалення (ТУ) було підвищення кваліфікації 
лікарів ДПтС з питань невідкладної допомоги при карді-
ологічних захворюваннях в умовах обмеженого доступу. 
Нами проведені курси для 2 груп по 10 лікарів.

Результати засвоєння знань оцінювались за відсотком 
вірних відповідей при тестуванні у програмній оболонці 
ELEX (Україна) за спеціальністю «Кардіологія» рівень 
«спеціаліст» двічі – на початку курсів та наприкінці. По-
чаткові результати склали 37,2±3,7%. Наприкінці курсів 
відмічено зростання показників до 51,6±2,9%. В середньо-

оСобливоСті підготовКи ліКарів дерЖавноЇ пенітенЦіарноЇ СлуЖби з питань 
невідКладноЇ допомоги в умоваХ обмеЖеного доСтупу

Андрєєв Є.В., Кучин Ю.Л., Калініна С.Ю.
Національний медичний університет імені О.О.Богомольця

му приріст відсотків вірних відповідей склав 37,9±3,4%%. 
Жоден із лікарів не виконав мінімального прохідного рівня 
тестів (75%), на відміну від лікарів, котрі проходили курси 
спеціалізації. Серед випускників даних курсів (29 слуха-
чів) середній рівень за 3 роки склав 87,2±4,2%. Окремо 
була проведена підготовка практичних навичок серцево-
легеневої реанімації, за результатами котрої всі 20 лікарів 
здали іспит по протоколу Basic Life Support (BLS). 

Висновки. 1. Проведення курсів тематичного удоско-
налення суттєво підвищує кваліфікацію лікарів ДПтС з 
питань невідкладної допомоги при кардіологічних захво-
рюваннях.

2. Однократно проведені курси ТУ не дають можли-
вості надавати допомогу в повному обсязі в умовах об-
меженого доступу без підключення лікарів-кардіологів 
системи МОЗ України.
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вступ. Характерними рисами сучасної післядиплом-
ної медичної освіти є створення нових освітніх техноло-
гій, орієнтованих на формування лікарями фахових ком-
петентностей, самореалізацію, особистісний розвиток, 
організацію ефективної взаємодії з іншими спеціалістами 
під час професійної діяльності. У цих умовах стає акту-
альною проблема реалізації особистісно-орієнтованих 
технологій освіти, зокрема портфоліо [1]. 

основна частина. «Портфоліо є одним із засобів 
накопичення індивідуальних результатів освіти та відо-

УДК 61:007:614.252:378.22
обҐрунтування СтруКтури портФоліо ліКаря під ЧаС піСлядипломноЇ медиЧноЇ 

оСвіти та безперервного проФеСіЙного розвитКу ліКаря

Бабінцева Л. Ю., Суханова О. О.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика

бражає всі досягнення суб’єкту навчання (навчальні, 
пізнавальні, професійні), а також виступає як доказовий 
засіб досягнутих результатів» [2]. У сучасних умовах під 
портфоліо також розуміють веб-технологію, орієнтовану 
на відображення навчальних або професійних успіхів спе-
ціаліста [3]. 

Нами проаналізовано дані літератури щодо організа-
ції портфоліо в контексті створення стандартів інформа-
ції безперервного професійного розвитку лікарів. З усіх 
різновидів е-портфоліо найбільш важливими для проце-
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су моніторингу в післядипломному медичному навчанні 
виділяють такі: a) оціночне е-портфоліо: документування 
досягнень будь якого рівня сформованості компетент-
ностей у рамках стандартів, обмежених можливостями 
e-портфоліо; б) презентаційне e-портфоліо: надання до-
казів відповідності досягнень суб’єкту навчання плано-
вим результатам навчання – компетентностям, що фор-
муються; в) е-портфоліо навчання: аутентична форма до-
кументування та контролю змінення рівня сформованості 
компетентностей у процесі навчання, що з часом надає 
здатності мислити критично, вирішувати складні пробле-
ми, проводити спільну роботу та об’єктивно відображає 
практичні досконалості суб’єкту навчання.

Важливими є питання складових професійного порт-
фоліо лікаря. Нами пропонуються такі типові складові 
портфоліо: 1) дані про власника (особисті дані, дані про 
профіль лікарської практики, посада, атестаційні катего-
рії); 2) дані професійні (накопичений досвід діагностики 
та лікування захворювань, аналіз самоосвітньої діяль-
ності тощо); 3) експертне оцінювання роботи в колективі 
(ставлення до колег, ставлення до пацієнтів, самостійність 
у прийнятті рішень, лідерські якості). Підкреслимо, що 
основні фактори підвищення ефективності портфоліо для 
застосування в медичній післядипломній освіті пов’язані 
з оцінюванням інформативності та пертинентності інфор-
мації.

висновки. 1. Проаналізовано дані про інформацію, 

що пропонується вносити в портфолію лікаря у контексті 
безперервної медичної освіти. Розглянуто основні види 
оціночних компетентностей, що повинні бути присутніми 
у складі портфоліо для аналізу та оцінювання навчання лі-
каря протягом БПР.

2. Основні фактори підвищення ефективності порт-
фоліо для застосування в медичній післядипломній освіті 
лікарів пов’язані з оцінюванням інформативності та пер-
тинентності інформації, що збирається під час безперерв-
ного професійного розвитку.
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ДИСТАНЦІЙНІ АСПЕКТИ ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ З КЛІНІЧНОЇ ФАРМАЦІЇ НА ЕТАПІ 
ПІДГОТОВКИ ПРОВІЗОРІВ-ІНТЕРНІВ

Білай І.М., Красько М.П., Остапенко А.О.
Запорізький державний медичний університет

вступ. Світ вступив у період інформаційного суспіль-
ства, тісно пов’язаного з інформатизацією освіти. Необхід-
ними на сучасному етапі розвитку фармацевтичної галузі 
слід вважати забезпечення, придбання та засвоєння теоре-
тичних знань, практичних навиків і вмінь із питань засто-
сування засобів інформатики в фармації та фармакології, 
організації дистанційної фармацевтичної освіти [1,2]. 

Основна частина. Інформаційне суспільство вимагає 
від освіти під час підготовки конкурентноздатних фахів-
ців не лише нових умінь і знань, але й перебудови страте-
гічної діяльності, спрямованої на врахування зазначених 
особливостей. Підвищення ефективності навчального 
процесу на основі індивідуалізації й інтенсифікації мож-
ливе шляхом реалізації технології дистанційного навчан-
ня. Сучасні інформаційні технології надають практично 
необмежені можливості щодо розміщення, збереження, 
оброблення та доставки інформації на будь-які відстані й 
будь-якого обсягу та змісту.

висновок. Таким чином, в навчальний процес вищих 
навчальних закладів необхідно впроваджувати та успішно 
використовувати сучасні електронні засоби навчання та 
інформаційні ресурси, що дозволить покращити підготов-
ку провізорів-інтернів, слухачів на післядипломному етапі 
підготовки.
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пропозиЦіЇ та заХоди з підвиЩення рівня знань ліКарів-інтернів

Біловол А.М., Ткаченко С.Г., Татузян Є.Г., Берегова А.А., Колганова Н.Л.
Харківський національний медичний університет

В даний час, навчання медичної пpофесії стає все 
більш складним. Швидкий poзвиток діагнoстичних і лі-
кувальних технoлoгій, постійне oнoвлення інфоpмації, 
нoві відoмoсті пpизвoдять дo тoгo, щo для медично-

го фахівця виявляється недoстатнім пpoстo oвoлoдіння 
теopетичними та пpактичними знаннями. Крім тoгo, від-
бувається пoстійне зpoстання oбсягу медичної інфopмації, 
oнoвлення даних з пеpеглядом тoчoк зoру. Пpи навчанні 
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необхіднo вpаховувати запити, інтеpеси і пpагнення ліка-
рів – інтернів. Чим активніші метoди, тим швидше можли-
во викликати інтеpес дo навчання. 

Непoхитна цікавість має бути oснoвним фактopoм у 
пpoцесі навчання.

Змінювати метoди і прийoми навчання. На пpактичних 
заняттях застoсoвувати таких метoдів стимулювання 
лікарів – інтернів, як ствopення ситуації успіху чеpез 
викoнання завдань, пoсильних для всіх лікаpів – інтеpнів.

Включення лікаpів – інтеpнів у кoлективну діяль-
ність чеpез opганізацію poбoти в гpупах, взаємoпеpевіpку, 
кoлективний пошук виpішення пpoблеми.

Незвичайна фopма пoдання навчального матеpіалу.
Пoстійнo та пильнo слідкувати за дoсягненнями у на-

вчанні та відзначати їх.
Намагатися інтегрувати знання, пoв’язуючи теми сво-

єї дисциплини з іншими навчальними дисциплінами, зба-
гачуючи знання, poзширюючи кругoзіp лікарів – інтернів.

Рoзвивати віpу в себе у лікаpів – інтеpнів і oчікування 
гаpнoгo pезультату в навчальній діяльності.

З’ясoвувати, щo є причиною низької мотивації лікаpів 
– інтеpнів: невміння вчитися абo пoмилки вихoвного 
хаpактеру.

 Окpiм тoгo, в даний час медичні ВНЗ країни пoчали 
активнo впpoваджувати нoві oсвітні технoлoгії в на-
вчальний процесс – такі технології як CBL («Case-based 
learning» -навчання, засноване на pазі) і PBL («Problem 
based learning »- пpoблемнo-opієнтoване навчання).

Спеціальність лікаpя має на увазі пoстійне зpoстання і 
poзвитoк. У зв’язку з цим зpoстає пoтpеба у впpoвадженні 

іннoваційних oсвітніх технoлoгій, щo дoзвoляють лікарю-
інтерну не пpoстo oпанувати певними знаннями, але і по-
ліпшити навички видoбутку і переpoбки великoгo oбсягу 
інфopмації, poзвинути в лікарі-інтерні аналітичне мислен-
ня і здатність швидкo пpиймати пpавильні pішення.

На сьoгоднішній день існує безліч oсвітніх метoдик, 
застoсoвуваних у підгoтoвці фахівців oхopoни здopoв’я 
в усьoму світі. Дoведенo, щo найбільш ефективними є 
метoди активнoгo навчання.
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організаЦіЙні Форми та теХнологіЇ навЧального проЦеСу виКладання 
КардіологіЇ в СиСтемі піСлядипломноЇ оСвіти

Боброва О.В., Долженко М.М., Давидова І.В., Конопляник Л.І., Лобач Л.Є., Мимренко С.М., Кожухарєва Н.А., 
Симагіна Т.В., Грубяк Л.М., Несукай В. А. 

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика
вступ. В сучасних умовах модернізації системи після-

дипломної освіти в Україні, організаційні форми навчаль-
ного процесу набувають особливого значення. Спосіб ор-
ганізації, побудови і проведення навчальних занять, в яких 
реалізуються зміст навчальної роботи, дидактичні завдан-
ня, методи та технології навчального процесу спонукають 
до удосконалення та комбінації основних організаційних 
форм: лекцій, практичних, семінарських, самостійної 
роботи слухачів; навчальних конференцій; консультацій, 
індивідуальних занять; форм контролю умінь і навичок 
слухачів (колоквіуми, заліки, іспити,) форми організації 
науково-дослідної роботи. 

основна частина. Активізувати пізнавальний процес 
слухачів, розвинути їх комунікативні та творчі навички 
дозволяють сучасні педагогічні технології. Для того, щоб 
начальний процес викладання кардіології був актуальним 
і цікавим для слухачів потрібно дотримуватися таких пра-
вил:

Зміст програмового матеріалу має відображати на-
укову істину, відповідати сучасному стану науки, зв’язку 
з життям, а його виклад – рівню новітніх досягнень науки.

Дотримуватись логіки пізнавального процесу, систе-
матично створювати проблемні ситуації, що обумовлю-
ють розвиваючий характер процесу навчання.

Поєднувати навчання з вихованням – наводити при-
клади зв’язку теорії з практикою, з життям, розвивати сві-
тоглядний аспект у слухачів.

Використовувати комплекс сучасних технічних засо-
бів навчання (поєднання слів і фотографій, використання 
таблиць, схем, графіків), розвивати уяву у слухачів.

Постійно формувати вміння і навички слухачів шля-
хом застосування їхніх знань на практиці, обов’язкового 
виконання ними практичних робіт.

Виокремлювати головні думки і положення, форму-
лювати висновки.

Систематично і планомірно вести облік і контроль 
знань, їх якості і застосування на практиці, оцінювати ро-
боти кожного слухача, заохочувати до будь-якого успіху.

Організаційні форми та технології начального про-
цесу напряму залежать від способу викладання та вміння 
викладача. Для підвищення педагогічної майстерності ви-
кладача необхідним є:

Вдосконалення тематики і змісту лекцій, формування 
актуальних питань для практичних, семінарських занять 
та самостійної роботи слухачів;

Посилення технічного оснащення навчального 
процесу (застосування мультимедійних технологій та 
комп’ютерних тестів); 
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Використання більш ефективних прийомів читання 
лекцій, веб-конференцій та інтерактивних семінарів;

Вдосконалення педагогічної майстерності викладача, 
за рахунок постійного навчання та підвищення кваліфіка-
ції. [8]

висновки. Таким чином, для успішного форму-
вання навчального процесу необхідна тісна єдність і 
взаємозв’язок читання лекцій, проведення семінарських 
або практичних занять, наполеглива самостійна робота 
слухачів, систематичний облік і контроль їх знань у фор-
мі заліку або іспиту та постійне вдосконалення вмінь ви-
кладача. У викладанні кардіології використовуються такі 
організаційні форми навчального процесу, як лекція, се-
мінар, консультація, залік, іспит, а також інтерактивні се-
мінари, вебінари, веб-конференції, які дозволяють значно 
прискорити навчальний процес і впровадити методи дис-
танційного навчання в процес викладання кардіології. Ви-
користання поєднаних технологій в навчальному процесі 
сприяють поліпшенню якості викладання. 
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міСЦе етиКо-ФілоСоФСьКоЇ проблематиКи на піСлядипломному етапі 
підготовКи ліКарів

Бойченко Н.М., Пустовіт С.В.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика

вступ. Сфера медицини є одним із класичних при-
кладів нерозривного зв’язку теорії і практики, у якій 
з’ясування загальних філософських положень щодо ви-
значення предметної сфери дослідження та наріжних 
принципів пізнання сприяє системному та адекватному 
розкриттю специфіки особливої царини людської діяль-
ності і пізнання. Філософія дає ціннісні, світоглядні та 
методологічні основи для осмислення та удосконалення 
медичних практик та теоретичних концептуалізацій на-
укових медичних досліджень.

У сучасній практичній філософії центральне значення 
зберігає етика – водночас, на відміну від античних часів та 
доби Середньовіччя, з часів Просвітництва все більшою 
мірою практична філософія спирається на досягнення су-
часної науки. І навпаки – сама практична філософія все 
активніше формує загальну методологію спеціальних нау-
кових досліджень. Усе це зумовлює необхідність поєднан-
ня розгляду ціннісно-світоглядних та теоретико-методо-
логічних питань філософії у нерозривному взаємозв’язку 
з питаннями етики та методології науки. Особливо це 
стосується випадків застосування практичної філософії 
до конкретної царини наукових досліджень та практичної 
професійної діяльності – яскравим прикладом чого є тео-
рія і практика медичної науки та медичної освіти.

основна частина. Філософська освіта у вищих ме-
дичних закладах післядипломної освіти є невід’ємною та 
дуже важливою складовою післядипломної підготовки та 
підвищення кваліфікації лікарів [2, 3, 4]. Вона дозволяє 
підвищити рівень гуманітарної культури та підготовки лі-
карів в галузі історії світової філософії, філософії науки, 
філософської антропології, філософії освіти, етики та де-
онтології медицини відповідно до досягнень філософської 
думки та сучасних вимог гуманізації медичної галузі.

З точки зору сучасної філософської думки, обмеже-
ність медицини як науки, зокрема, полягає в відсутності 
цілісного погляду на пацієнта як особистість та відокрем-
леності природничих наук від соціогуманітарних знань та 
загальнолюдських цінностей, що веде до накопичення не-
гативних тенденцій: звуження світогляду лікарів, зведен-
ня гуманістичних цілей та духовних вимірів медицини до 
суто прагматично спрямованої технічної діяльності. 

Глобальні проблеми людства свідчать про те, що лі-
карі не можуть й далі обмежуватися власне внутрішніми 
стандартами доказової медицини, медицина повинна бути 
орієнтована на універсальні світоглядні принципи та між-
дисциплінарний та трансдисциплінарний підходи сучас-
ної науки й загальнолюдські цінності, а її представники 
мають виходити на рівень філософського осмислення та 
обґрунтування нормативно-правових, моральних та на-
укових стандартів своєї професійної діяльності. 

Яскравим прикладом поєднання філософії та меди-
цини є впровадження в українських ВНЗ навчальної дис-
ципліни «біоетика». У 2004 році Міністерство охорони 
здоров’я України затверджує першу програму з біоетики 
для студентів V курсу вищих медичних навчальних за-
кладів у формі елективного курсу (81 годин). У 2011 році 
створюється типова Програма «Основи біоетики та біобез-
пеки» для вищих медичних закладів освіти України III-
IV рівнів акредитації для спеціальностей «Лікувальна 
справа» 7.12010001, «Педіатрія» 7.12010002, «Медико-
профілактична справа» 7.12010003, що затверджується 
Міністерством охорони здоров’я (45 годин). 

На сьогодні система біоетичної освіти лікарів в 
Україні має три напрямки: 1) викладання біоетики як на-
вчальної дисципліни в вищих навчальних закладах до- та 
післядипломної освіти; 2) біоетична освіта лікарів у про-
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цесі проходження етичної експертизи наукових проектів 
в комітетах з етики; 3) участь лікарів в наукових заходах 
(семінари, конференції), присвячених висвітленню про-
блемних питань біоетики. 

Тривалий час спеціальну роботу щодо розробки даної 
проблематики виконує кафедра філософії НМАПО імені 
П.Л.Шупика. Однією з останніх розробок авторського ко-
лективу кафедри у складі Пустовіт С.В., Бойченко Н.М., 
Мережинської О.Ю., Киричка О.Б., Остапенка Б.І. є спеці-
альна навчальна програма «Філософські засади медичної 
теорії та практики», на базі якої слухачам академії чита-
ється цикл тематичного удосконалення, спрямований на 
поглиблення отриманих на базі вищої медичної освіти фі-
лософських та спеціальних знань. Цей цикл спрямований 
на ознайомлення слухачів з філософсько-методологічни-
ми та аксіологічними засадами сучасної науки, а саме ме-
дицини. Він орієнтований на практикуючих лікарів, ліка-
рів-дослідників, а також лікарів, які є викладачами вищої 
школи. Цикл включає в себе питання практичної філосо-
фії, філософської антропології, філософії освіти, філософ-
ські проблеми психосоматичної медицини та валеології, 
біоетики та етики клінічних досліджень. 

Значне місце у викладанні філософії лікарям в НМА-
ПО им. П.Л. Шупика займає біоетика та етико-правові 
засади біомедичних досліджень. Водночас, цим колом 
питань етична проблематика медичної теорії і практики 
не обмежується. Певною мірою доповнює цю нестачу ще 
один навчальний курс, який читається слухачам академії 
– «Філософія, етика і сучасна методологія наукових дослі-
джень». У даному курсі, зокрема, ширше розглядаються 
питання етики науки.

Водночас, потребують розширення у викладання слу-
хачам такі складові практичної і прикладної етики: ети-
ка викладача ВНЗ і університетська етика, філософські 
принципи етичної експертизи та теоретичні засади роботи 
медико-етичної комісії, принципи універсалістської етики 
і екологічна етика, філософські засади медичної деонто-
логії тощо.

Водночас, слід звернути також увагу на те, що ме-
дична освіта взагалі досі не розглядалася під кутом зору 
включення у її структуру проблематики соціальних кому-
нікацій. Медичні аспекти питання суспільної безпеки все 
більше виходять на передній план у сучасному суспільстві 
ризику [1].

висновки. Філософський аналіз сучасної медицини 
як теорії та практики має для лікаря велике світоглядне 
та методологічне значення. Вивчення філософських засад 
сучасної медицини формує філософську та методологіч-
ну культуру сучасного лікаря як дослідника та клініциста, 
сприяє його духовному розвиткові. Вплив етичної пробле-
матики при викладанні філософських дисциплін у після-
дипломній медичній освіті є вирішальним – як для удоско-
налення фахових компетенцій лікарів, так і для підвищен-
ня загального рівня освітньої, наукової та громадянської 
культури. Медична освіта до певної міри має розглядатися 
як така, що має стосунок до освіти у галузі соціальних ко-
мунікацій. Лікар не лише надає медичні послуги пацієнту, 
але й виконує важливу соціальну морально-практичну мі-
сію, яка сприяє розвитку сучасного суспільства на засадах 
гуманізму, відповідальності, активної участі та принципів 
біоетики.
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вступ. На сьогодні в Україні реформуються система 
охорони здоров’я та освітня галузь. Країна на законодав-
чому рівні та у різних сферах діяльності впевнено руха-
ється на шляху євроінтеграції. Упроваджуються заходи 
стосовно гармонізації нормативної бази щодо підготовки 
лікарів та їхної практичної діяльності. Як і в країнах Єв-
роспільноти, у освітян України важливого значення набу-
ло впровадження компетентністного підходу у своїй по-
всякденній роботі. У розділі I Закону України «Про вищу 
освіту» є визначення терміну компетентність, зазначена 
кінцева мета підготовки фахівця вищого гатунку – здат-
ність успішно здійснювати професійну та подальшу на-
вчальну діяльність. 

У зв’язку із зазначеним вище, важливого значення на-
буває застосування компетентнісного підходу щодо підго-
товки лікарів різних спеціальностей. 

Основна частина. Метою роботи є оцінювання мож-
ливостей освітніх закладів, у тому числі післядипломного 
рівня, щодо забезпечення професійної компетентності лі-

карів. У теперішній час підготовка фахівців проводиться 
як на аудиторних заняттях, так і під час самостійної робо-
ти слухачів. Підгрунтям щодо аудиторної та самостійної 
роботи слухачів є відповідні методичні розробки занять. 
На сьогодні методичні розробки занять мають розділи, в 
яких висвітлюються такі аспекти: актуальність теми, за-
гальна мета, глосарій за темою, задачі для перевірки ви-
хідного рівня знань, основні та допоміжні джерела ін-
формації, завдання для перевірки досягнення конкретних 
цілей навчання тощо. 

Певною особливістю підготовки слухачів з професій-
ної патології на післядипломному рівні є участь на занят-
тях лікарів різних спеціальностей, що ускладнює роботу 
викладача та потребує індивідуального підходу щодо ви-
світлення теми заняття та оцінювання знань.

Застосування стандартизованого методу визначення 
рівня і структури підготовленості у вигляді тестових за-
вдань відіграє важливу роль як при проведенні аудиторних 
занять, так і самостійної роботи слухачів. Він дозволяє 
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об’єктивно оцінити конкретні знання слухачів та засвоєн-
ня ними визначених аспектів змісту навчання. Цей етап 
підготовки є важливим для слухача з точки зору визначен-
ня недоліків у підготовці за певною темою та зосереджен-
ні на більш ретельному вивченні окремих інформаційних 
блоків, а щодо викладача – конкретизації питань за темою, 
що потребують додаткового висвітлення, пояснень тощо.

Джерелами інформації для слухачів до- та післяди-
пломного рівня є підручники, монографії, навчальні по-
сібники, нормативні документи МОЗ України за певним 
напрямом діяльності. Обов’язковою складовою аудитор-
ної та самостійної роботи слухачів є визначення та контр-
оль засвоєння ними знань щодо організації роботи та її 
безпосереднього виконання, у тому числі згідно з чинним 
протоколом надання медичної допомоги. 

Важливим етапом є оцінювання, аналіз і корекція ре-
зультатів підготовки слухачів шляхом розгляду та обгово-
рення ситуаційних задач за темою заняття. Вирішення си-
туаційних задач з клінічної практики дозволяє визначити 
здатність лікарів щодо самостійного прийняття рішення 
стосовно конкретних питань чи завдань, оцінити наявність 
алгортму дій із планування та оптимізації діагностичного 
процесу, лікування, вирішення експертних питань, профі-
лактики тощо. Підсумковий тестовий контроль знань слу-
хачів за темою заняття дозволяє оцінити рівень їхніх знань, 
а також визначитися з підходами щодо корекції допущених 
помилок. На заключному етапі заняття обговорюються і 
підбиваються його підсумки, при цьому особливу увагу ви-
кладач приділяє тим питанням за темою, які були найбільш 
складними для слухачів щодо виконання, що певною мірою 
може сприяти формуванню професійної компетентності за 
конкретною лікарською спеціальністю.

Компетентісний підхід щодо підготовки слухачів на 
різних етапах освітньої діяльності є по своїй суті комплек-
сним і включає цілу низку складових, серед яких важли-

вою є психолого-педагогічна компетентність лікаря. Вона 
полягає у здатності лікаря ефективно вирішувати завдан-
ня щодо навчання пацієнта, що суттєво відображається на 
ефективності лікування хворого. Складовими психолого-
педагогічної компетентності лікаря є загальні мотиваційні 
інваріанти діяльності, психологічна, комунікативна, тех-
нологічна компетентність тощо.

висновок. Отже, належна теоретична підготовка з 
професійної патології та моделювання практичних аспек-
тів роботи лікаря-профпатолога шляхом вирішення ситуа-
ційних задач, зусилля освітян стосовно формування пси-
холого-педагогічної компетентності лікаря можуть срияти 
вирішенню нагальних проблем вищої медичної школи 
щодо підготовки фахівців.
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Резюме. Виховання фахівців в інтернатурі закладає 
модель подальшого професійного зростання протягом 
всього життя. Мета роботи. Викласти досвід осучаснення 
інтерактивних методів навчання лікарів-інтернів педіатрів 
в ЗДМУ. Основна частина. Впроваджено проведення мо-
нотематичних конференцій, як засобу організації інтер-
активного середовища навчання для лікарів-інтернів. Ви-
сновки. Досвід проведення монотематичних конференцій 
за актуальними темами педіатрії є дієвою інтерактивною 
формою навчання та формування фахового професіоналіз-
му лікарів-інтернів. 

Ключові слова: інтерактивні методи навчання, лікарі-
інтерни

Summary. Training in internship is the basis for the 
further professional growth of doctors. The main part. To 
present the modernization experience of interactive teaching 
methods of pediatrician interns in ZSMU. Conducted mono-
thematic conferences. Conclusions. The conference is an 
interactive learning environment for interns. The conference 
is an effective interactive form of training.
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Вступ. Виховання фахівців на етапі післядипломного 
навчання в інтернатурі закладає модель подальшого про-
фесійного зростання протягом всього життя та надає лі-
карям значний потенціал професійної зацікавленості, не-
байдужості у вирішенні щоденних клінічних завдань [1].

Мета роботи. Викласти досвід осучаснення інтерак-
тивних методів навчання лікарів-інтернів, що вивчають 
педіатрію, на кафедрі дитячих хвороб в Запорізькому дер-
жавному медичному університеті.

Основна частина. Активне втілення у навчальний 
процес сучасних інтерактивних методик – кейс-навчання, 
«перевернутого» класу – викликає значну зацікавленість 
лікарів-інтернів, пробуджує в них справжній інтерес, 
формує відповідальність, спонукає до колегіальної ко-
лективної роботи в команді. Впродовж останніх років на 
кафедрі дитячих хвороб впроваджено проведення моноте-
матичних конференцій з метою засвоєння тем навчальної 
програми, які є дуже важливими, але, на погляд інтернів, 
«не цікавими» (наприклад, «Вигодовування дітей різного 
віку») або складними для розуміння в межах відведених 
програмою годин («Імунодефіцитні стани у дітей»).

Так у поточному році проведено конференцію «Іму-
нологічні читання», яка підготовлена силами двох кафедр 
– кафедри дитячих хвороб (зав.кафедрою проф. Боярська 
Л.М.) та кафедри патологічної фізіології (зав.кафедрою 
проф. Ганчева О.В.). Для ефективної підготовки конфе-
ренцій викладачами складався стратегічний план роботи, 
поділений на етапи. На першому етапі визначалась мета 
конференції, яка була продиктована потребами сьогоден-
ня, та визначила інтерактивність середовища для навчан-
ня. В Україні в 100 разів занижена діагностика первинних 
імунодефіцитніх станів у дітей. Тому за мету було по-
ставлено вивчення лікарями-інтернами симптомів, пато-
генетичних ланцюгів, методик обстеження та принципів 
лікування первинних імунодефіцитів у дітей. Враховуючи 
важливість заходу, об’єднали зусилля кафедр дитячих хво-
роб і патологічної фізіології.

На другому етапі визначили зацікавлену, ініціатив-
ну групу лікарів-інтернів, яка з часом, по мірі подальшої 
роботи та підготовки матеріалів, ставала все більшою, та 
згодом залучила 55-65% лікарів-інтернів педіатрів, неона-
тологів, серед тих, хто навчався на кафедрі у період під-
готовки конференції. Сумісно з викладачами були віді-
брані та проаналізовані архівні історії хвороби пацієнтів 
з первинними та вторинними імунодефіцитними станами: 
обговорювались складнощі, що затримували визначення 
заключного діагнозу, аналізувалась ефективність терапії, 
визначалися катамнези.

На третьому етапі обговорювались найбільш важливі 
питання для доповідей та дискусій. Теми дискусій склада-
ли на розсуд інтернів після попередньої теоретичної під-
готовки. Такий демократичний підхід висвітлив ініціативу 
лікарів-інтернів, які самостійно висловлювали бажання 
підготовки проблемних питань за межами програми («Іс-
торія розвитку імунології», «Вплив стресу на імунітет» 
і «Імунологічні аспекти аутизму»). Для обговорення та 
дискусії на конференції «Імунологічні читання» лікарями-
інтернами були вибрані наступні питання: «Історія розви-
тку імунології», «Структура і функції імунної системи», 
«Етапи дозрівання імунної системи», «Клінічні ознаки па-
тології імунної системи», «Показання до імунологічного 
обстеження дітей», «Правила інтерпретаціі імунограми», 
«Проблема вроджених імунодефіцитів», «Первинні іму-

нодефіцити гуморальної ланки», «Транзиторна дитяча 
гіпогамаглобулінемія (клінічний випадок)», «Селектив-
ний імунодефіцит Ig A (клінічний випадок)», «Первин-
ні імунодефіцити гуморальної ланки – хвороба Брутона 
(клінічний випадок)», «Інтерферони в практиці педіатра», 
«Вплив стресу на імунітет», «Імунологічні аспекти аутиз-
му», «Вторинні імунодефіцити асоційовані з інфекцією 
Епштейна- Бар». 

Наступний етап став етапом роботи з літературою і 
формуванням та підготовкою доповідей. Всі лікарі-інтер-
ни прослухали, організовану силами кафедр, школу мо-
лодого лектора, засвоїли методику розробки презентацій 
та доповідей. Творчим колективом були відпрацьовані та 
затверджені вимоги на кращу доповідь – чіткість форму-
лювання назви, цілей, змісту, ілюстрування, стислість без 
втрати сенсу, доступність, робота з посиланням, в тому 
числі і на англомовну літературу.

Індивідуальні завдання з підготовки доповідей були 
різні, але взаємодоповнюючими. Для більш поглиблено-
го вивчення теми, поряд з опрацюванням історій хвороб, 
періодичної та фундаментальної літератури, кожен лі-
кар-інтерн мав змогу отримати консультації викладача з 
кафедри педіатрії, за яким був закріплений, та фахівця з 
кафедри патологічної фізіології, залученого до консульта-
тивної групи. Викладачі допомагали в спрямуванні век-
тору доповіді. Клініцисти акцентували увагу на загаль-
них та індивідуальних клінічних проявах представлених 
імунодефіцитів. Патофізіологи детально роз‘яснювали 
особливості ланцюгів патогенезу у кожному окремому 
випадку первинного імунодефіциту. Для підготовки допо-
відачів були залучені фахівці з лабораторної діагностики, 
які ілюстрували особливості імунологічних досліджень – 
рутинного, цитопроточного. Внаслідок командної роботи 
підготовлено 16 доповідей.

На засідання конференції “Імунологічні читання” 
були запрошені 150 слухачів – колеги інтерни, лікарі ба-
зової лікарні, студенти педіатри 6-го курсу, а також спів-
робітники кафедр. Лікарі-інтерни самостійно проводили 
засідання та вчилися коментувати доповіді. Таким чином, 
лікарі-інтерні виступали в ролі організаторів, аналітиків, 
експертів, доповідачів та на доступній мові навчали своїх 
молодших колег методам діагностики та лікування імуно-
логічних станів. Слід зауважити, що всі учасники конфе-
ренції проявляли високу ступінь активності, зацікавленос-
ті та відповідальності.

По закінченю доповідей виникла цікава жвава дис-
кусія між інтернами та інтернами, інтернами та студента-
ми. В випадках складних питань від слухачів на допомогу 
доповідачам приходили присутні в залі викладачі кафедр 
педіатрії та патологічної фізіології. Всім учасникам були 
вручені сертифікати доповідачів і навчально-методичні 
матеріали, які були підготовлені співробітниками обох ка-
федр: «Стисло про імунітет. Як запідозрити і поставити 
діагноз первинного імунодефіциту (в картинках та табли-
цях)» та «Принципи інтерпретації даних імунограми». 

Сумісна робота фахівців кафедр клінічної та теоре-
тичної спрямованості з лікарями інтернами в організації 
науково-практичної конференції продемонструвала глиби-
ну поглядів та можливість взаємодоповнення у сучасному 
висвітленні клінічних проблем. Це особливо наголошу-
вали лікарі з досвідом, що були присутні на конференції 
в якості слухачів. Яскраві клінічні приклади мали повне 
роз‘яснення з патофізіологічної точки зору. При інтер-
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активному підході принципи клінічного, лабораторного 
дослідження та розшифровки імунограм стали більш зро-
зумілими як інтернам так і слухачам, що, напевне, слугу-
ватиме основою для покращання діагностики первинних 
імунодефіцитних станів у дітей.

Висновки. Досвід проведення монотематичних кон-
ференцій дозволяє стверджувати доцільність таких уч-
бово-пізнавальних заходів, оскільки актуальність теми 
формує якісне інтерактивне середовище для навчання. 
Підготовка конференцій потребує високого рівня квалі-
фікації викладачів кафедр, позитивних та демократичних 
відносини між ними та інтернами. Співробітництво в про-
цесі спілкування при підготовці до конференції є вдалим 

педагогічним прийомом формування фахового професіо-
налізму лікарів-інтернів та дієвою інтерактивною формою 
навчання. 

література.
1. Волосовець О.П. Сучасна підготовка дитячих лікарів 

як важлива ланка реформування системи охорони здоров’я 
в Україні / Сучасні підходи до вищої медичної освіти в 
Україні (з дистанційним під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України): 
матеріали XIV Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 
присвяченої 60-річчю ТДМУ (Тернопіль, 18–19 трав. 2017 
р.): у 2 т. / Терноп. держ. мед. ун-т імені І. Я. Горбачевсько-
го. – Тернопіль : ТДМУ, 2017. – Т. 1. – С. 82-83.

роль дебриФінгу в піСлядипломніЙ оСвіті

Буряк Т.О., Сорокіна О.Ю., Болонська А.В.
Державний заклад «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»

Використання методик симуляційного навчання у ви-
щій медичній освіті стає все поширенішою в нашій країні. 
Але дуже часто стимуляційне навчання обмежується лише 
програванням клінічного сценарію та подальшою оцінкою 
викладача на підставі побаченого або проведення аналізу 
з використанням чек-листа. В той же час невід’ємною час-
тиною стимуляційного навчання є проведення дебріфінгу, 
який за своєю тривалістю в три рази має перевищувати 
безпосередньо сценарій і є найважливішою частиною 
симуляційного експерименту. Дебріфінг визначають як 
структурований процес зворотнього зв’язку за результа-
тами освітнього заходу, в процесі якого викладач задає 
серію питань в певній послідовності. Метою дебрифінгу 
є стимуляція студента до саморозуміння ситуації, оцінки 
правильності свого рішення, визначення власних помилок 
та прийняття рішення. 

Проведення дебрифінгу вимагає певних правил, до-
тримання яких забезпечує досягнення основних педаго-
гічних цілей. Дебрифінг має проходити в атмосфері рівно-
сті та взаємоповаги. Учасниками дебрифінгу стають лише 
безпосередні учасники симуляційного сценарію під керів-
ництвом викладача координатра. Останньому відводиться 
лише роль модератора процесу, забезпечення рівних мож-
ливостей участі для всіх членів дебрифінгу, спрямовуван-
ня дискусії в освітнє русло, попередження конфліктів. Під 
час дебрифінгу не має бути глядачів, кожен присутній є 
учасником спілкування і забезпечення цього правила є 
завданням координатора. Викладач безпосередньо не оці-
нює під час дебрифінгу роботу учасників, а шляхом від-
критих запитань, що стимулюють розвернуту відповідь, 
спрямовує учасників дебрифінгу до правильних висновків 
та самооцінки виконаних дій. 

Координатор стимулює дискусію шляхом запитань, 
спрямованих до конкретної особи, які повинні мати по-
зитивний відтінок та потребувати розвернутою відповіді. 
Перші запитання мають бути спрямовані на визначення 
емоцій, які відчували учасники. Етика ведення дебрифін-
гу передбачає відповіді лише від імені особи, якій було 
спрямовано питання, та аналіз лише власних дій та відчут-

тів. Доведено що пауза від трьох до десяти секунд, після 
того як було поставлено запитання, підвищує кількість та 
якість відповідей.

Найкращі терміни проведення дебрифінгу – безпосеред-
ньо після симуляційного сценарію, коли ще збереженні всі 
емоції, відчуття та певний інтерес до проведеної симуляції.

Успішність дебрифінгу в значній мірі залежить від 
умов в яких він проводиться. Це має бути окрема кімната: 
неприпустимо проведення де брифінгу в стимуляційній 
залі, адже це не дає можливості переключитися від сце-
нарію до безпосередньо аналізу. Розміщення учасників в 
колі, на одному рівні з координаторам забезпечує рівність 
психологічних позицій учасників. 

У післядипломній освіті, коли інтерни та курсанти 
вже мають певні теоретичні знання та клінічний досвід, 
симуляційне навчання з подальшим дебріфінгом сприяє 
розвитку клінічного мислення, здатності до самоаналізу, 
визначення власних помилок та аналізу власних дій в за-
лежності від ситуації. Проведення дебрифінгу дозволяє 
інтернам та лікарям-слухачам визначити власні слабкі 
сторони та напрямки вдосконалення. Досвід дебрифінгу, 
отриманий під час навчання, може бути імплементований 
на професійну діяльність, як метод підвищення якості ме-
дичної допомоги шляхом аналізу дій та рішень в критич-
них ситуаціях.

література:
1. Матеріали циклу тематичного вдосконалення «Су-

часні методи медичної освіти», 16-19 січня 2018, CUSIM, 
Кишенів, Республіка Молдова

2. Ефимов Е.В. Дебрифинг, как средство повышения 
качества симуляционного обучения на кафедре общей хи-
рургии/ Е.В.Ефимов, Д.Л. Дорогойкин, А.П. Аверьянов и 
др // Перспективы науки и образования. – №2 (14. – 2015. 
– С.104-107.

3. Rudolph J.W. Debriefing as formative assessment: 
closing performance gaps in medical education// J.W. 
Rudolph, R. Simon, D.B. Raemer et al. /Academic Emergency 
Madicine/ – №15. – 2008. – Р. 1010-1016.
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елементарні інСтрументи Створення онлаЙн КурСів організаЦіЇ навЧання 
провізорів-інтернів та СлуХаЧів КурСів удоСКоналення КваліФіКаЦіЇ у 

запорізьКому дерЖавному медиЧному універСитеті

Бушуєва І. В., Бігдан О. А., Райкова Т. С., Пругло Є. С.
Запорізький державний медичний університет

З кожним днем оn-line -навчання стає все більше попу-
лярним в Україні. On-line курс — це навчальний матеріал, 
систематизований і структурований у віртуальному класі 
задля доступності знань через Internet. On-line навчання 
сьогодні поступово змінює функції викладача, який: стає 
медіатором і диригентом процесу навчання, заохочує, під-
штовхує створює можливості реалізувати потенціал спо-
живача освітніх знань. Викладач навчає провізорів-інтер-
нів та слухачів курсів удосконалення кваліфікації не лише 
своєї дисципліни, а й: грамотно користуватися Internet-
ресурсами, опановувати знання у співпраці за активної 
взаємодії (робота у групах, проектна діяльність), дотри-

Навчальним середовищем може слугувати звична 
Google Docs. У ній можна створювати різні документи, та-
блиці, малюнки та презентації, надавши до них доступ де-
кільком користувачам освітніх послуг. Це зручний інстру-
мент для спільної роботи над проектами, у групі тощо. 
В такому разі свої доробки споживачі знань розміщують 
у мережі Google+. Свої презентації можна завантажува-
ти на SlideShare, переглядати роботи інших користувачів, 
ділитися досвідом. On-line курс імовірно провадити і на 
базі WordPress. Це блог-сервіс, що дає змогу створювати 
контент у вигляді невеликих статей, ділячись ними з про-
візорами-інтернами та слухачами курсів удосконалення 
кваліфікації. Цікавою (але платною) платформою є WizIQ. 
Тут є змога не тільки розміщувати навчальний контент, 
організовувати обговорення (дискусії) та тестування, а й 
проводити оn-line -заняття та записувати їх. Мережевий 

муватися мережевого етикету пошуку шляхів творчої та 
інтелектуальної реалізації тощо. 

Платформ для розроблення оn-line курсів на сьогод-
нішній час багато. Перед тим, як створити оn-line курс, по-
трібно зробити декілька кроків, а саме: скласти його струк-
туру, обрати оптимальний варіант платформи для його роз-
міщення: – блог – сайт – спеціальні навчальні середовища 
(вітчизняними з яких є klasnaocinka.com.ua, shodennik.ua 
тощо). Як навчальне середовище, в оn-line курсі можна 
використовувати різні платформи. Усе залежить від уподо-
бань викладача і потреб споживача освітніх знань [1]. 

Платформи і програми оn-line навчання

Вид роботи Платформи і програми Основні можливості

Створення навчального 
контенту

WordPress 
Google Docs 
WizIQ 
Wiki 
Moodle 
MS OneDrive
Edx

розміщення навчальних матеріалів  викладачем 
(тьютором) 
розміщення навчальних матеріалів (відповідей, пи-
тань) споживачем освітніх знань
спілкування в чаті та на форумі 
спільна робота споживачів освітніх знань над одним 
проектом (завданням, варіантом тощо) 
мобільне навчання

Спілкування в інтерак-
тивному режимі

Moodle 
WizIQ 
Educreations 
Skype 
Google Hangouts vAcademia 
Twitter

проведення й запис оn-line-занять
створення курсу спілкування в інтерактивному ре-
жимі 
спільна робота споживачів освітніх знань над одним 
проектом (завданням, варіантом тощо) 
обмін інформацією

Створення відеоуроків

WizIQ 
YouTube 
Movie Maker
Edx

запис занять, лекцій, консультацій
розміщення відео на блозі, сайті, у соціальній
мережі

Створення «живих» пре-
зентацій

Prezi 
SlideShare

створення презентацій, розміщення їх на сайті, блозі 
спільне використання презентацій 
обмін презентаціями 
створення презентацій з відео та гіперпосиланнями

Ігрові форми
vAcademia 
Prezi 
Hot Potatoes

навчання в ігровому режимі 
рольові ігри, презентації із завданнями 
завдання-кросворди

навчальний блог також може стати віртуальною платфор-
мою для курсу, де викладач: буде повідомляти інформа-
цію, розміщуватиме навчальне відео, використовуватиме 
додаткові програми й функції, поширювати інформацію 
з інших блогів або веб-сайтів. Навчати споживачів освіт-
ніх послуг можна також через популярні соціальні ме-
режі (Facebook, Twitter тощо). Важливим компонентом 
оn-line заняття є навчальне відео. Зробити його легко, за-
вдяки численним оn-line -сервісам. Створивши канал на 
YouTube, за допомогою відеоуроків можна: навчати інтер-
нів та фахівців, які удосконалюють свою кваліфікацію; 
популяризувати свій навчальний заклад; поширювати 
перспективний педагогічний досвід тощо. Записувати ві-
део в оn-line курсі можуть і споживачі знань. Для цього 
можна використовувати такі сервіси, як magisto.com та 
filmora.wondershare.com. Окрім того, різноманітних про-
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грам удосталь на Google Play. Платформа для мобільного 
навчання Educreations.com (є безкоштовна версія) про-
понує варіант для роботи оn-line. При цьому все заняття 
записується. Застосовуються також платформи для про-
ведення вебінарів — семінарів, що відбуваються оn-line 
у реальному часі. Під час вебінарів можливо здійснювати 
інтерактивне спілкування викладача й користувача освіт-
німи послугами, показувати презентації, відео з роботою 
біля класної дошки або на робочому місці, в бібліотеці, на 
практиці тощо. Важливим моментом є те, що після про-
ведення вебінару кожен споживач знань отримує його за-

пис, який може переглядати неодноразово і в зручний для 
нього час [2].

Отже, на підставі вищенаведеного, можна зробити ви-
сновок, що на сучасному етапі є безліч різних можливос-
тей для надання якісних освітніх послуг в повному обсязі 
існуючих програм навчання різним споживачам. 

література:
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КореляЦіЙниЙ портрет заХворювань СерЦево-СудинноЇ СиСтеми при вивЧенні 
медиЧноЇ інФорматиКи

Вакуленко Д.В., Сверстюк А.С., Кравець Н.О., Климук Н.Я., Кучвара О.М.
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я.Горбачевського МОЗ України»

У різних областях медицини, біології, організації 
охорони здоров’я, соціально-гігієнічних та клінічних до-
слідженнях проводиться статистичний аналіз зв’язків, 
вивчення закономірностей і факторів, що на них вплива-
ють. При проведенні фундаментальних досліджень пере-
бігу захворювання чи реабілітаційного процесу важливо 
аналізувати кореляційний портрет, тобто визначити вплив 
(вагу) кожного показника у цьому процесі. 

Розроблено алгоритм побудови кореляційного портре-
ту та наведена практична реалізація перебігу захворювань 
серцево-судинної системи при проведені медичних науко-
вих досліджень [1]. За отриманими результатами запропо-
новано сортувати по складовим кореляційного портрету 
ті кореляти, які згруповані в кластери, що знаходились в 
інтервалі від 0,5 до 1 та від -0,5 до -1. Запропоновано вра-
ховувати спільні та унікальні кореляти, в залежності від 
впливу на серцево-судинну систему. Розглянуто застосу-
вання кількості значущих корелят до та після експеримен-

ту, кількості та ваги показників в кореляційному портре-
ті, кількості корелят з прямою та оберненою залежністю. 
Представлено кореляційний портрет показників вимірю-
вань параметрів серцево-судинної системи на лівій руці 
при інсульті. 

Побудова кореляційних портретів дозволяє унаочнити 
та систематизувати вплив конкретних параметрів серцево-
судинної системи на перебіг захворювання, реабілітацію 
та процес прогнозування з можливістю подальшого коре-
гування лікувального впливу на пацієнтів.
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оЦінКа Ступеня емоЦіЙного вигоряння у ліКарів загальноЇ праКтиКи на етапі 
піСлядипломноЇ оСвіти

Величко В.І., Данильчук Г.О., Венгер Я.І., Нахашова В.Є.
Одеський національний медичний університет

З прискоренням темпів життя все більше людей від-
чуває на собі емоційне перевантаження і страждає від 
синдрому хронічної втоми. Особливе психоемоційне на-
вантаження відчувають лікарі, які знаходяться в тісному 
контакті при роботі з пацієнтами [1, 2]. Саме ця категорія 
людей більш схильна до ризику психоемоційного перена-
пруження і переживання стресових ситуацій. Професійна 
діяльність медичних працівників передбачає емоційну на-
сиченість, багато факторів, що викликають стресовий стан 
і психофізичне виснаження, що позначається негативними 
наслідками на виконанні роботи [5, 6]. На жаль, в деяких 
випадках виявляється стійке негативне ставлення до колег, 
пацієнтів і сім´ї. Саме тому дуже важливими є заходи з 
профілактики синдрому емоційного вигорання лікарів [3]. 

На кафедрі сімейної медицини та загальної практики 
отримують післядипломну освіту сімейний лікарі з різним 
стажем лікарської трудової діяльності, які стали об’єктом 
дослідження рівня емоційного вигорання. Метою нашого 
дослідження було вивчення ступеня емоційного вигоран-

ня у лікарів загальної практики на етапі післядипломної 
освіти. Для дослідження рівня емоційного вигорання сі-
мейних лікарів був використаний адаптований опитуваль-
ник MBI (Maslach Burnout Inventory – Опитувальник для 
виявлення вигорання Маслач К.) [4]. В анкетуванні взяли 
участь 30 сімейних лікарів, які навчаються на передатес-
таційному циклі. Середній вік лікарів склав 38 ± 5 років, 
середній стаж роботи – 10 ± 3 років.

Аналіз даних показав, що з 30 проанкетованих 8 лі-
каря мають високий рівень емоційного виснаження за ін-
тегральним показником і 22 осіб мають дуже високий по-
казник емоційного виснаження. В залежності від профе-
сійного стажу роботи виявлено наступне: з 22 медичних 
працівників, які пропрацювали 3 і більше років – 20 мають 
дуже високий показник емоційного виснаження, і лише 2 
людина високий рівень. А серед 6-ти лікарів, які тільки 
почали свою кар’єрну діяльність, дві людина має дуже ви-
сокий ступінь емоційного вигорання, а чотири – високу. 
Можна зробити висновок, що на початковому етапі своєї 
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професійної кар’єри співробітник неминуче пов’язаний з 
усвідомленням певної недостатності своїх знань, відсут-
ність практичної діяльності, що викликає певний психоло-
гічний стрес в робочих ситуаціях. Отримані дані збігають-
ся з літературними. К.Ю. Жеглова, В.Є. Орел встановили, 
що пік вигоряння доводиться на період роботи 6-7 років, 
коли усвідомлюються професійні можливості і обмежен-
ня [2]. Необхідно відзначити, що не було жодного лікаря, 
який не має емоційного вигорання. Підрозділ йде по ви-
сокому і дуже високому показнику рівня емоційного ви-
горання.

Вивчивши ступінь емоційного вигорання у лікарів за-
гальної практики, можна зробити висновок, що лікарі ма-
ють в більшості випадків дуже високий рівень емоційного 
вигорання, що значно погіршує якість їх роботи. Таким 
чином, є необхідність в оцінці емоційного стану лікарів 
загальної практики на етапі післядипломної освіти та роз-
робки тренінгів, що попереджують емоційне вигорання з 
огляду на специфіку професії.
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оСобливоСті виКладання дерматовенерологіЇ іноземним Студентам, КлініЧним 
ординаторам і аСпірантам 

Веретельник К.О., Резніченко Н.Ю., Веретельник О.В.
Запорізький державний медичний університет

Враховуючи, що з кожним роком на навчання в Укра-
їну приїжджає все більше студентів з різних країн світу, 
виникає безліч питань, пов’язаних з адаптацією програми 
навчання і особливістю дерматозів, що зустрічаються в 
країнах з жарким кліматом.

Це перш за все обумовлено кліматичними, соціально-
економічними факторами, особливістю рослинного і тва-
ринного світу.

Специфіка клінічної картини залежить від особли-
востей фізіології шкіри жителів, які проживають в різних 
регіонах. Перш за все це пов’язано з підвищеною продук-
цією меланіну, який є фактором захисту шкіри від соняч-
ного випромінювання. Звертає на себе увагу підвищена 
функціональна активність меланоцитів у осіб з темною 
шкірою, при рівному їх кількості у людей з білою та тем-
ною шкірою. Ці особливості в свою чергу відображаються 
на перебігу і клінічних проявах дерматозів.

Тривалі адаптаційні механізми жителів жарких країн 
виявляються і особли-востями терморегуляції, водно-со-
льового обміну, захисної, секретної, видільної функцій.

У жителів цих регіонів мікоз гладкої шкіри вирізня-
ється широким поширенням по тілу, що вражає тулуб, 
верхні і нижні кінцівки, зливаючись в химерні обриси з 
характерним специфічним білими лущенням.

Піодермії характеризуються частою екзематизацією 
хронічними рецидивуючим перебігом зі схильністю їх до 

келоїдних рубців; головні воші, як правило, мають поши-
рений характер, відрізняються великою кількістю гнид, 
половозрілих особин; короста проявляється дисемінова-
ними висипаннями, частою локалізацією на волосистій 
частині голови; ускладненням вторинною екзематізацією; 
бородавки мають поширений характер і схильні до дис-
емінації.

У зв’язку з чим особливу увагу в процесі навчання 
потрібно звертати на питання уніфікації номенклатури ві-
тчизняних і зарубіжних лікарських препаратів і класифі-
кацій дерматозів. Для цього потрібна спеціальна підготов-
ка педагогічного складу, адаптована до специфіки країн з 
жарким кліматом.

Все це і безліч інших особливостей вимагають вико-
ристання в навчальному процесі ілюстраційних матеріа-
лів у вигляді фотографій, атласів, електронних носіїв.
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динаміКа СамооЦінКи рівня оволодіння праКтиЧними навиЧКами ліКарів-
інтернів за ФаХом «загальна праКтиКа – СімеЙна медиЦина» упродовЖ навЧання 

в інтернатурі

Височина І.Л., Башкірова Н.С., Крамарчук В.В, Яшкіна Т.О.
Державний заклад «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»

Вступ. Старт реформи системи охорони здоров’я в 
Україні актуалізує необхідність підготовки конкурентно 
– спроможних вітчизняних спеціалістів, що може бути 
забезпечене впровадженням нових освітніх технологій. 
Процес професійного становлення майбутнього спеціаліс-
та, його мотивації та самооцінки в суб’єктно – суб’єктних 
спеціальностях займає особливе місце, адже самооцінка 
дозволяє особі співвідносить свої можливості, психічні 
ресурси з цілями і засобами діяльності. Гарантом ефек-
тивної фахової діяльності лікарів є високий рівень їх про-
фесійної компетентності [1, 4], і включає до себе змісто-
вий (знання) і процесуальний (уміння) компоненти, а саме 
рівень оволодіння практичними навичками [3]. 

мета: в динаміці різних років підготовки лікарів-ін-
тернів за фахом «загальна практика – сімейна медицина» 
(ЗПСМ) провести референтний аналіз результатів їх про-
фесійних компетенцій на рівні самооцінки в порівнянні 
з оцінюванням викладацьким складом кафедри сімейної 
медицини.

матеріали та методи. У динамічному дослідженні 
різних календарних років навчання в інтернатурі прийняли 
участь 26 лікарів-інтернів ЗПСМ (чоловіків – 3 особи, жі-
нок – 23) віком від 24 до 28 років. Психологічне тестування 
на кафедрі сімейної медицини ФПО ДЗ «ДМА» проводи-
лось в групі всіх респондентів одночасно і за часом співпа-
ло з закінченням очної частини навчання на першому (пер-
ший зріз) та другому році (другий зріз) інтернатури.

Аналіз рівня самооцінки та рівня домагань оцінювали 
за методикою Дембо – Рубінштейна в модифікації А.М. 
Прихожан [5], в методику проведення якої у відповідності 
до поставленої мети нами були введені шкали самооцінки 
основних видів практичних навичок лікарів ЗПСМ: про-
ведення серцево-легеневої реанімації (СЛР), електрокар-
діографія (ЕКГ), оцінка фізичного, психомоторного розви-
тку та вигодовування дитини, офтальмоскопія, отоскопія, 
обстеження грудної залози, неврологічний огляд. Мето-
дологія дійсного дослідження була стандартизованою, 
складалася з двох етапів (зрізів), які в свою чергу мали 
наступні складові – по-перше, визначення низького, се-
реднього, високого та дуже високого рівнів самооцінки та 
домагань у відношенні до основних практичних навичок 
безпосередньо лікарями-інтернами, і, по-друге, референт-
не оцінювання викладачами кафедри рівня оволодіння 
практичними навичками у інтернів. Статистична оброб-
ка результатів проводилась із допомогою MS Excel 2010 
року і програми Statistica 6.1 (StatSoftInc., серійний № 
AGAR909E415822FA). з використанням параметричних 
на непараметричних критеріїв.

результати та їх обговорення: Референтне оцінюван-
ня та аналіз рівнів самооцінки та домагань у відношенні 
професійної компетенції лікарів-інтернів у відношенні 
щодо виконання практичних навичок за окремими шкала-
ми показав (перший зріз), що найбільше проблем у лікарів-
інтернів першого року навчання за фахом ЗПСМ виклика-
ли такі практичні навички, як аналіз результатів ЕКГ, СЛР, 
офтальмоскопія, отоскопія, неврологічний огляд пацієнта 
та методика обстеження грудної залози. Проведення коре-

ляційного аналізу між всіма показниками, що вивчались, 
показало наявність прямого позитивний зв’язку між оцін-
кою викладача та самооцінкою лікарів-інтернів лише за 
шкалою навику СЛР (r=0.52, р= 0.048) і за шкалою «об-
стеження грудної залози» (r=0.56, р=0.039). Отримані нами 
дані щодо завищеної самооцінки та дуже високого рівня до-
магань у більшості лікарів-інтернів першого року навчання 
у відношенні до власних професійних компетенцій за всіма 
практичними навичками, що вивчались, на фоні їх невід-
повідності до референтного оцінювання тих самих навиків 
референтною групою викладачі кафедри сімейної медици-
ни ФПО ДЗ «ДМА» обумовили розробку конкретних ре-
комендації для керівників заочних баз інтернатури, а саме 
підсилення контролю відробки таких навичок, як ЕКГ, СЛР, 
офтальмоскопія, отоскопія, неврологічний огляд пацієнта 
та методика обстеження грудної залози на другому році 
очної частини навчання лікарів-інтернів за фахом ЗПСМ.

У динаміці дійсного дослідження при проведенні дру-
гого зрізу анкетування через рік серед лікарів-інтернів вже 
другого року навчання в інтернатурі нами було виявлено 
прямий кореляційний зв’язок між референтною оцінкою 
викладача та самооцінкою лікарів-інтернів за шкалою на-
вику «ЕКГ» (r=0.49; р=0.034), «СЛР» (r=0.48; р=0.0394), 
«Офтальмоскопія» (r=0.61; р=0.006), «Отоскопія» (r=0.5; 
р=0.026) та «Неврологічний огляд» (r=0.57; р=0.01), що 
свідчить про відповідність заявленого рівня самооцінки 
лікарем-інтерном та рівнем референтного оцінювання, як 
результату відробки та контролю керівниками заочних баз 
саме цих навичок в заочній частині інтернатури. 

Обробка результатів оцінювання власних професій-
них компетенцій в групі лікарів-інтернів за фахом ЗПСМ 
в динаміці дослідження на першому [2] і другому роках 
навчання в інтернатурі, також дозволила констатувати, 
що впродовж періоду навчання в інтернатурі зменшується 
кількість респондентів з наявними сильними розбіжнос-
тями між рівнем домагань з дуже високою самооцінкою 
власних професійних компетенцій з 54% опитаних серед 
інтернів першого року навчання до 38% респондентів се-
ред інтернів на другому році навчання, що наш погляд є 
позитивним моментом щодо об’єктивізації оцінювання 
власних можливостей молодих спеціалістів.

Таким чином, інноваційні методики контролю осно-
вних мотиваційних складових професійної діяльності мо-
лодого спеціаліста дозволяє викладачам кафедри сумісно 
з керівниками заочних баз інтернатури розробляти стра-
тегії їх корекції в динаміці навчання та краще готувати 
лікарів для роботи на первинній ланці надання медичної 
допомоги.

висновки: 1. В залежності від тривалості навчання 
в інтернатурі лікарі-інтерни за фахом «загальна практика 
– сімейна медицина» змінюють наявний початковий висо-
кий рівень домагань та самооцінки в контексті виконання 
базисних практичних навичок за спеціальністю на більш 
об’єктивний 

2. Застосування інноваційних методик контролю осно-
вних мотиваційних складових професійної діяльності лікаря 
ЗПСМ в динаміці навчання в інтернатурі дозволяє форму-
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вати більш об’єктивну оцінку лікаря у відношенні до рівня 
власних домагань та самооцінки професійних компетенцій
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нові Форми проведення ЦиКлу «паліативна допомога» для ліКарів-СлуХаЧів 
ЦиКлу «СпеЦіалізаЦія» за ФаХом «загальна праКтиКа – СімеЙна медиЦина»

Височина І. Л., Василевська І. В.
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»

Кафедра сімейної медицини ФПО
Вступ. В структурі роботи лікаря за фахом «Загальна 

практика – сімейна медицина» (ЗПСМ) у відповідності до 
піраміди послуг розділ паліативної допомоги знаходиться 
на шостому ярусі після профілактичної роботи, санітарної 
освіти і консультацій, лікувально-діагностичної роботи, 
реабілітації, санітарно-епідеміологічної роботи і передує 
тільки експертній роботі. В реальному же часі в Україні, 
як і в більшості постіндустріальних країн світу, в зв’язку 
із глибокими демографічними та соціальними змінами ак-
туальність проблеми паліативної та хоспісної допомоги 
населенню суттєво зросла вже наприкінці ХХ сторіччя. 
Зокрема, впродовж останніх десятиріч швидкими тем-
пами зростає кількість інвалідів, інкурабельних хворих з 
хронічними, важкими, невиліковними хворобами, пацієн-
тів похилого та старечого віку, а також дітей з обмеженим 
прогнозом життя [1[. 

основна частина. Відповідно до визначення, пер-
винна паліативна допомога – це паліативна та хоспісна 
допомога, що надається інкурабельним хворим та членам 
їх родин на первинному рівні медичної допомоги в амбу-
латорно-поліклінічних умовах або вдома, у першу чергу 
дільничними терапевтами та лікарями ЗПСМ. Між тим, 
світовий досвід засвідчує, що ефективна паліативна допо-
мога спирається на колективну роботу медиків, соціальних 
працівників, родичів і друзів хворого, служителів церкви.

Вважаючи на значимість вище означеної проблеми, 
під час навчання майбутніх спеціалістів за фахом ЗПСМ 
ми намагаємось актуалізувати питання паліативної до-
помоги. На жаль, у Навчальній програмі спеціалізації за 
фахом «ЗПСМ» (2015), з загальної кількості годин (936) 
на розділ «Паліативна допомога» виділено всього 6 го-
дин (4 – практичні заняття та 2 – семінарські заняття), що 
складає менш ніж 0,6 % часу. В виборі пріоритетів викла-
дання даного розділу на кафедрі сімейної медицини ФПО 
ДЗ «ДМА» ми керувались тим, що сам термін «паліативна 
терапія» походить від латинського слова «раllium» – «вов-
няний плащ» і означає пом’якшення страждань у кінце-
вій стадії хвороби. Насамперед ми вживаємо всіх зусиль 
щоб сформувати та розворушити в душі самого лікаря 

такі якості особистості, які дозволять забезпечити хворого 
та його родичів необхідною людською підтримкою. Тому 
практична частина заняття проводиться на базі відділень 
паліативної та хоспісної допомоги №1 (15ліжок) та №2 (20 
ліжок) КЗ «ДМКЛ № 2 «ДОР». Формат проведення такого 
заняття передбачає зустріч з адміністрацією лікарні, робо-
ту з документацією щодо оформлення подальшого ліку-
вання в спеціалізованих паліативних відділеннях, знайом-
ство зі структурою відділень та персоналом, особистий 
контакт з пацієнтами. Наповнення практичного заняття 
зосереджено на якості життя і цілковиту опіку людською 
особою. Такі практичні заняття дають поштовх не забува-
ти про тих, хто наодинці, тих хто страждає, більше уваги 
приділяти їм та членам їх родин. Семінарське заняття тра-
диційно проводиться на клінічній базі кафедри, де розгля-
дається чинна нормативна база МОЗ України, документи 
Всесвітньої організації охорони здоров’я та Європейської 
асоціації паліативної допомоги (ЄАПП), висвітлюються 
питання медичного симптоматичного супроводу у відпо-
відності до чинної нормативної бази. Також важливими 
для обговорення є питання щодо організації фізичного 
догляду, соціальної підтримки, психологічної та духовної 
допомоги, а також психологічного супроводу родичів під 
час хвороби близької людини та в період скорботи.

Висновок. На наш погляд такий формат проведення 
циклу паліативної допомоги залишає в пам’яті лікарів-
слухачів не лише теоретичні знання та конкретні навички, 
але, що є найбільш важливим, глибокий емоційний слід, 
який ще довго призводить душі в стан хвильового резо-
нансу зі страждаючими людьми.
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перСпеКтиви запровадЖення ліКарСьКоЇ резидентури у педіатріЇ

Волосовець О. П., Кривопустов С. П., Кузьменко А. Я., Логінова І. О., Хоменко В. Є., Ковальчук О. Л., 
Мозирська О. В., Ємець О. В.

 Міністерство охорони здоров’я України
 Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

вступ. Найважливішою ланкою у якісній підготовці 
дитячого лікаря є післядипломний етап, який включає ба-
зову двохрічну інтернатуру за спеціальністю «Педіатрія» 
та Лікарську резидентуру за «вузькими» педіатричними 
спеціалізаціями (неонатологія, дитячі інфекційні хвороби, 
дитяча алергологія, пульмонологія, кардіоревматологія, 
ендокринологія, гастроентерологія, нефрологія, онкологія 
тощо).

Для вітчизняної системи охорони здоров’я це вкрай 
важливо, враховуючи майже двохтисячний кадровий де-
фіцит дитячих лікарів у країні, зокрема лікарів-спеціаліс-
тів за вищезазначеними педіатричними спеціалізаціями, 
зокрема у зоні проведення антитерористичної операції на 
Сході України.

основна частина. Необхідність термінового запрова-
дження Лікарської резидентури для системи післядиплом-
ної педіатричної освіти є вкрай нагальною у зв’язку із від-
міною з 2018 року можливості практичним лікарям під-
вищувати свою кваліфікацію у клінічній ординатурі, яка 
не увійшла до переліку форм післядипломної підготовки у 
новій редакції Закону України «Про освіту».

Основним завданням педіатричної Лікарської рези-
дентури є поглиблення рівня практичної підготовки дитя-
чих лікарів, оволодіння ними певного рівня професійних 
умінь, практичних навичок, обов’язків та компетенцій в 
межах конкретної лікарської спеціалізації, необхідних для 
самостійної лікарської діяльності за певною педіатрич-
ною спеціальністю.

Лікарська резидентура має проводитись у медичних 
університетах, академіях, інститутах та стати формою 
спеціалізації лікарів-спеціалістів за певними лікарськими 
спеціальностями (після закінчення інтернатури за базо-
вими спеціальностями), що буде проводитись виключно 
на відповідних клінічних кафедрах для отримання квалі-
фікації лікаря-спеціаліста згідно з переліком лікарських 
спеціальностей, затвердженим Міністерством охорони 
здоров’я України.

Пріоритети підготовки дитячих лікарів за конкрет-
ними спеціальностями повинні визначатись потребами 
педіатричної здоровоохорони. На цей час в Україні спо-
стерігається поширеності у дітей хвороб органів дихання, 
уроджених аномалій, новоутворень, хвороб ендокринної 
системи, хвороб системи кровообігу, травм та отруєнь. 
Вочевидь така динаміка поширеності хвороб дитячого 
віку свідчить про вплив екологічно забрудненого довкілля, 
нездорового способу життя більшості українських родин, 
низки спадкових факторів, нераціонального харчування та 
поширення шкідливих звичок серед дітей та підлітків.

Про важливість ступеневої та системної підготовки 
дитячих лікарів у світі наголошувалось на останньому 
Європейському конгресі дитячих лікарів Europaediatrics 
2017 (м. Бухарест, Румунія, 2017), який проходив під де-
візом «Педіатрія будує мости по всій Європі». У виступах 
провідних вчених-педіатрів наголошувалось на важли-
вості розвитку взаєморозуміння між педіатричними про-
фесійними асоціаціями та урядовими структурами у сфері 
збереження здоров’я дитинства в країнах Європи з метою 

поліпшення якості надання медичної допомоги дитячому 
населенню континенту, що вимагає осучаснення стандар-
тів підготовки дитячих лікарів. 

На нашу думку до Лікарської резидентури, що має 
тривати 2-3 роки, мають вступати за конкурсом лікарі-пе-
діатри зі стажем не менше трьох років роботи за фахом 
після завершення навчання в інтернатурі із показником 
складання ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок – 3» 
не менше ніж 90% вірних відповідей. Підготовка у педіа-
тричній Лікарській резидентурі може здійснюватись за ко-
шти державного замовлення та за кошти юридичних осіб. 
Пріоритет при вступі до Лікарської резидентури має на-
даватись лікарям, які мають направлення від структурних 
підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської 
міської державних адміністрацій з гарантією майбутнього 
працевлаштування лікарня-спеціаліста, який буде готува-
тись цільовим чином для потреб конкретного регіону. 

Іноземні громадяни у Лікарську резидентуру за педі-
атричними спеціальностями приймаються на контрактній 
основі. Тривалість навчання в лікарській резидентурі для 
іноземного громадянина може бути подовжено за дозво-
лом Міністерства охорони здоров’я України відповідно до 
тривалості аналогічного етапу післядипломної підготовки 
лікарів у країні звідки прибув на навчання іноземний гро-
мадянин.

Кількість місць до Лікарської резидентури має ви-
значатись МОЗ України спільно з Асоціацією педіатрів 
України та відповідати кількості заявок департаментів 
(управлінь) охорони здоров’я. Підготовка у Лікарській ре-
зидентурі повинна проходити з відривом від виробництва 
виключно на клінічній базі кафедри закладу вищої освіти 
або післядипломної освіти.

Одночасно з зарахуванням лікарів у Лікарську рези-
дентуру наказом по закладу вищої освіти визначається 
відповідальна за навчання лікарів-резидентів кафедра 
педіатрії/педіатричної спеціальності та призначається 
безпосередній керівник лікарів-резидентів з числа най-
більш кваліфікованих науково-педагогічних працівників 
кафедри, який буде нести особисту відповідальність за їх 
якісну професійну підготовку. 

Важливим є впровадження проблемно-орієнтованих 
методик при підготовці лікарів-резидентів, що дозволить 
підвищити ефективність використання отриманих ними 
знань при їх практичному застосуванні та розвинути не-
стандартність клінічного мислення дитячих лікарів у 
складних клінічних ситуаціях. 

Відповідно у навчальній програмі підготовки лікаря 
у Лікарській резидентурі необхідно передбачити наступні 
розділи: досконале оволодіння міжнародними протоко-
лами діагностики та лікування основних хвороб та пато-
логічних станів, зокрема невідкладних станів, які відпо-
відають певній лікарській педіатричній спеціальності, 
визначеним переліком практичних навичок, відповідною 
номенклатурою ліків, зокрема педіатричних форм, що за-
безпечували б фундаментальну та практичну підготовку 
лікарів-педіатрів у Лікарській резидентурі на базі кращих 
міжнародних практик. Усе зазначене має знайти відобра-
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ження у індивідуальному навчальному плані підготовки 
лікаря-резидента. Саме у ньому має бути визначений не-
обхідний обсяг знань та практичних навичок, якими пови-
нен оволодіти дитячий лікар після закінчення лікарської 
резидентури з певного лікарського педіатричного фаху.

Важливим при формуванні сучасних стандартів підго-
товки дитячих лікарів у Лікарській резидентурі є врахуван-
ня традицій вітчизняної вищої медичної школи та досяг-
нень і досвіду європейських систем післядипломної освіти. 

На нашу думку, лікаря, який успішно завершив на-
вчання у Лікарській резидентурі повинен складати ліцен-
зійний інтегрований іспит «Крок Резидентура» та отриму-
вати ліцензію на здійснення відповідної медичної практи-
ки незалежно від форми фінансування його підготовки.

Особи, які навчались за кошти державного бюджету 

та вступали за направленням від департаментів (управ-
лінь) охорони здоров’я мають відпрацювати необхідний 
строк відповідно до укладеної з ним угоди з майбутнім 
роботодавцем.

Ми впевнені, що проходження підготовки у Лікар-
ській резидентурі у майбутньому має стати однією з вимог 
до обіймання посад завідувачів відділеннями (клініками) 
у закладах педіатричних охорони здоров’я, особливо в 
університетських клініках. 

висновок. Запровадження Лікарської резидентури 
у післядипломній медичній освіті є нагальною вимогою 
часу, відповідатиме нагальним потребам галузі охорони 
здоров’я, що реформується, та буде сприяти підвищенню 
якості післядипломної підготовки лікарів-педіатрів і, від-
повідно, збереженню здоров’я дітей.

доСвід впровадЖення інноваЦіЙниХ інтераКтивниХ методів підготовКи ліКарів-
інтернів з питань дитяЧиХ інФеКЦіЙниХ Хвороб та імунопроФілаКтиКи

Волоха А. П., Гільфанова А. М., Бондаренко А. В. 
Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика МОЗ України

вступ. Практичні заняття є важливою складовою під-
готовки лікаря-інтерна для забезпечення професійної го-
товності до самостійної лікарської діяльності. Сучасний 
темп розвитку науки, освіти та технологій, високі вимоги 
до професійних та комунікативних якостей створюють ви-
клик для системи післядипломної освіти лікарів.

матеріали і методи. При підготовці лікарів-інтернів 
ми застосовували різні методи навчання: 1) лекційне ви-
кладення матеріалу; 2) самостійна робота у формі читан-
ня рекомендованих матеріалів, посібників, підручників; 
3) семінарські заняття з усними доповідями про окремі 
аспекти інфекційних хвороб (міні-конференція); 4) демон-
страція пацієнтів з інфекційними захворюваннями (метод 
польового візиту); 5) практичні заняття з демонстрацією 
викладачем кейсів, використанням ситуаційних задач або 
моделюванням клінічних ситуацій; 6) практичні заняття 
з доповідями клінічних випадків в інтерактивній формі, 
підготовлених слухачами на підставі аналізу власного до-
свіду та вивчення публікацій в електронних науково-ме-
тричних базах, коли лікар-інтерн представляє його на роз-
суд одногрупників-«експертів» (кейс-метод), які у процесі 
дискусії виносять колективне рішення про діагноз, план 
обстеження та лікування.

Як критерій оцінки ефективності наведених методів 
навчання ми використовували індивідуальний поточний 
та підсумковий контроль для оцінки знань, умінь та нави-
чок, а також фронтальний відстрочений контроль шляхом 
відкритого анкетування для перевірки виживання знань.

результати. Для найкращого засвоєння знань з пи-
тань поширених у дітей інфекційних захворювань ліка-
рям-інтернам найбільше часу відводиться на роботу біля 
ліжка хворого (польовий візит). Індивідуальна робота з 
хворим дозволяє отримати безцінний досвід, розвиває ко-
мунікативні навички, сприяє формуванню клінічного мис-
лення. Проте під час усних доповідей за результатами ку-
рації пацієнтів невміння аналізувати клінічну інформацію 
відмічалось у 43% лікарів, відділяти головне від друго-
рядного у 24% лікарів, лаконічно представляти результати 
фізикального дослідження у 58% лікарів. При анкетуванні 
усі слухачі одностайно висловились за важливість такої 
форми підготовки лікарів.

Рідкісні інфекційні хвороби, які входять до програми, 
але в силу об’єктивних причин не можуть бути продемон-
стровані під час практичних занять, найбільш ефективно 
засвоювались на прикладі клінічних випадків (кейсів), під-
готовлених викладачами та лікарями-інтернами на підставі 
вивчення публікацій в науково-метричних базах, 74% та 
78% правильних відповідей відповідно за результатами від-
строченого контролю через рік. Перевагами інтерактивної 
форми заняття із активним залученням групи слухачів для 
розгляду кейсів, клінічних задач та моделювання клінічних 
ситуацій були творчий підхід, можливість самооцінки лі-
каря (знімались «рожеві окуляри всезнайства»), комуніка-
тивні навичок слухачів, визначення «слабких місць», що 
важливо для навчання у співпраці. На думку 92% лікарів-
інтернів даний інноваційний метод дозволив покращити 
навички самоосвіти та роботи з електронними джерелами 
інформації. В той же час лекції сприяли засвоєнню матері-
алу всього на 12%, читання рекомендованої літератури на 
14% за результатами відстроченого контролю.

висновки. Найбільш ефективним для формування 
професійної компетентності лікаря-інтерна є залучення до 
підготовки та проведення лікарняних клінічних конферен-
цій з розбором складних клінічних випадків, що зустрі-
чались у практиці. Під час узагальнення клінічних даних 
та їх лаконічного викладу формуються навички доповіді 
на оперативній нараді або консиліумі, колективного при-
йняття рішення (експертна оцінка). Розбір опублікованих 
клінічних випадків є корисним при засвоєнні матеріалу 
щодо рідкісних інфекційних хвороб, які неможливо пред-
ставити при роботі з хворим, а також в розвитку навички 
самостійної роботи з електронними джерелами інформа-
ції, які на сьогодні є основним інструментом безперервної 
самоосвіти лікаря. 

література
1. Особливості демонстрації хворих при проведенні 

практичних занять на виїзних циклах ТУ «Сучасні пи-
тання імунодефіцитних станів у дітей» / Л. І. Чернишо-
ва, А. В. Бондаренко, С. А. Якимович // Збірник наукових 
праць співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. Київ, 
2006. – Т. 2. – С. 671-672. 
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2) можливість вибору конкретних тем удосконалю-
вання теоретичних знань і практичних умінь, а також часу 
та місця проведення курсів;

3) скорочення часу відриву від практики шляхом інтенси-
фікації навчання, мобільного та дистанційного навчання;

4) використання сучасних технологій активного на-
вчання шляхом проведення діалогових занять з можливіс-
тю індивідуального оцінювання знань групового обгово-
рення тактики ведення пацієнтів.

Проте, в нинішніх тенденціях післядипломної ме-
дичної освіти абсолютно не вирішеними є питання сис-
темного навчання, виявлення талантів, гуманітарного на-
вчання. Відсутні навіть ознаки системної інтеграції знань 
та компетентностей. Залишаються поза увагою проблеми 
міждисциплінарної підготовки спеціалістів і трансдис-
циплінарного навчання. Дискусійними є й практично всі 
використовувані технології оцінювання якості навчання 
лікарів і провізорів.

висновок. Потребує найскорішого створення за-
гальна стратегія післядипломної медичної освіти та без-
перервного професійного розвитку лікарів і провізорів з 
урахуванням численних технологій передавання знань.

література. 
1. Последипломная подготовка врачей: перспективы 

развития / С. В. Попов // Здоровье ребенка. – 2008. – № 
3 (12). – Режим доступа: http://www.mif-ua.com/archive/
article/5883.

2. Организация медицинской помощи в Германии 
/ Д. А. Резников // Вестник современной клинической 
медицины. 2010. – Т. 3, вып. 2. – С. 66-72.

2. Ю.В. Вороненко. А.І. Бойко, Н.Г. Гойда та ін. Ди-
дактичні технології викладання питань репродуктивного 

здоров’я. Навчально-методичний посібник для виклада-
чів. – К.: Книга-плюс, 2011, 192 с.

глобальні тренди розвитКу піСлядипломноЇ медиЧноЇ оСвіти. інФормаЦіЙні 
аСпеКти

Вороненко Ю. В., Мінцер О. П.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика

вступ. Сьогодні в усьому світі намітилися тенден-
ції відходу від єдиної декларативної системи освіти. 
З’явилися численні недержавні освітні установи, що за-
стосовують нові системи, методики та технології навчан-
ня. Така ситуація відображає тенденції децентралізації 
освіти, що постійно розширюються. Зрозуміло, ці про-
блеми безпосередньо зачіпають інтереси традиційних і 
нетрадиційних, але усталених шкіл передавання знань і, 
в першу чергу, системи післядипломної медичної освіти.

Мета роботи: визначити пріоритети та глобальні трен-
ди розвитку напрямів передавання знань лікарям і прові-
зорам із точки зору сучасних інформаційних технологій.

основна частина. Розглянуто процеси оптимізації 
системи медичної освіти, безперервного професійного 
розвитку лікарів і провізорів, навчання на робочому міс-
ці, додаткової освіти, самоосвіти тощо. Підкреслюється, 
що основними трендами є такі, що забезпечують побудову 
індивідуальної освітньої траєкторії, котра відповідає про-
фесійним інтересам.

У стратегічному плані напрями оптимізації системи 
безперервної медичної освіти, в значній мірі, мають ви-
значатися вільним вибором лікарями освітніх організацій, 
форм і тривалості підвищення своєї кваліфікації при за-
безпеченні постійного контролю з боку професійних това-
риств і держави. В тактичному та технологічному планах 
більшістю авторів постулюється, що основними особли-
востями сучасної безперервної післядипломної медичної 
освіти є:

1) вибір способу передавання знань: курсів, конферен-
цій, вебинарів, навчання на робочому місці з використан-
ням матеріалів конференцій;

СуЧаСні підХоди до організаЦіЇ СамоСтіЙноЇ аудиторноЇ роботи з КлініЧноЇ 
лабораторноЇ діагноСтиКи в піСлядипломному навЧанні

Воронцова Л. Л., Коваленко В. А., Міхєєв О. О., Дуб М. І.
ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»

вступ. На сьогодні підготовка фахівців лабораторної 
галузі потребує пошуку новітніх шляхів організації на-
вчального процесу у системі післядипломної освіти лі-
карів-лаборантів. І, саме, самостійна діяльність слухачів 
стає основним засобом виховання фахівців, здатних опе-
ративно приймати нестандартні рішення, діяти творчо та 
самостійно. В той же час організація самостійної роботи 
є одним із найскладніших моментів навчального процесу, 
оскільки лікар повинен свідомо прагнути досягти вста-
новленої мети, застосовуючи свої зусилля і показуючи 
результат у вигляді тих чи інших здобутих знань, умінь, 
навиків.

Основна частина. Організація навчального процесу 
в сучасному вищому навчальному закладі післядиплом-
ної освіти повинна базуватися на принципах достатності 

наукового, пізнавального, інформаційного і методичного 
забезпечення, що здатне започатковувати основу для са-
мостійного творчого опанування і осмислення знань, про-
яву творчої і дослідницької ініціативи. Значну увагу треба 
приділяти організації та проведенню самостійної роботи 
слухачів, а також контролю за нею. Результативність же 
самостійної роботи у вирішальній мірі залежить від ефек-
тивної взаємодії викладача зі слухачем, налагодження ак-
тивного зворотного зв’язку між ними та доречного вико-
ристання розроблених дидактичних матеріалів.

На кафедрі клінічної лабораторної діагностики про-
ведення занять у форматі самостійної аудиторної роботи 
відбувається з використанням сучасних освітніх техноло-
гій. Одним із варіантів підготовки до заняття є створен-
ня слухачами кафедри мультимедійної презентації з за-
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даної теми із використанням мережі Інтернет та роботи 
в комп’ютерному класі на базі кафедри, який оснащений 
електронними навчальними та методичними матеріалами, 
розробленими співробітниками кафедри (підручними, на-
вчальними посібниками, мультимедійними презентаціями 
до занять згідно тематичного плану, фото- та відеоматері-
алами та ін.). Контроль знань здійснюється як самостійно, 
так і викладачем, а також за допомогою технічних засо-
бів (створено добірку тестових завдань як навчального, 
так і контролюючого типу), активно використовується 
розв’язання ситуаційних задач за певною темою. В свою 
чергу, викладачі кафедри повинні аналізувати відповіді 
слухачів для отримання інформації про проблемні питан-
ня, спільний їх розбір та розв’язання.

висновки. Саме тому, провідним компонентом само-
освіти кожного фахівця має бути потреба у постійному са-
мовдосконаленні. Визначальну роль при чому відіграють 

мотивація і зацікавленість. Завдання викладача ж полягає 
у формуванні активного ставлення до самостійного на-
вчання та створенні якісного освітнього простору з надан-
ням можливостей вільно користуватись базами інформа-
ційних ресурсів для оптимізації навчального процесу.
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// Рідна школа. – 2005. – № 1. – С. 49-51.

диСтанЦіЙне навЧання в піСлядипломніЙ підготовЦі ліКарів-лаборантів

Воронцова Л. Л., Кривохацька Ю. О., Журавльова М. Є.
ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»

вступ. Підвищення кваліфікації лікарів-лаборантів 
в сучасних умовах можливе тільки при впровадженні ін-
формаційно-комунікаційних технологій (мультимедійних 
систем, веб-ресурсів). Запровадження освіти за очно-за-
очною формою з елементами дистанційного навчання 
(ДН) дозволяє лікарям-лаборантам одержати якісну після-
дипломну освіту, індивідуалізувати процес (навчання від-
повідно до потреб слухачів), забезпечити контроль якості 
післядипломної освіти, створити передумови для опану-
вання слухачами навичок самостійної роботи.

основна частина. ДН – це відкрита система, що пе-
редбачає активне спілкування між викладачами і слуха-
чами за допомогою сучасних інформаційних технологій. 
Така форма навчання, окрім свободи вибору місця, часу та 
темпу навчання, дає можливість безперервно застосовува-
ти отримані знання на практиці без відриву від виконання 
професійних обов’язків за місцем проживання.

Впровадження ДН при проходженні ПАЦ та ТУ для 
спеціалістів з клінічної лабораторної діагностики, які одер-
жали знання при первинній спеціалізації, є найбільш доціль-
ним. Шляхом ДН лікарі-лаборанти можуть в повному обсязі 
засвоїти матеріал з гематологічних, загальноклінічних та 
цитологічних розділів клінічної лабораторної діагностики 
з впровадженням алгоритмів тестування (початкового та 
заключного), виконання контрольних завдань після завер-

шення вивчення окремих тем і розділів, що дає можливість 
оцінити ступінь засвоєння ними учбового матеріалу.

ДН передбачає індивідуальний підхід до кожного 
лікаря-лаборанта і систему ефективності підвищення їх 
спільної роботи. Безумовно, впровадження методів ДН 
потребує активних повсякденних зусиль викладачів з за-
тратами певного часу, який використовується на складан-
ня навчальних програм, контрольних тестів, електронних 
методичних рекомендацій, консультацій слухачів та ін. 
Все це поглиблює фахові знання слухачів та підтримує їх 
мотивацію до самонавчання.

висновки. ДН в післядипломній освіті лікарів-лабо-
рантів є передумовою ефективного, безперервного, про-
фесійного удосконалення з використанням зворотнього 
зв’язку, що дозволяє підготувати якісно нового фахівця, 
який може відповідати сучасним вимогам стандартів ви-
щої освіти.

література.
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оСобливоСті виКладання рентгенодіагноСтиКи заХворювань органів ЧеревноЇ 
пороЖнини у дітеЙ та новонародЖениХ на ЦиКлаХ тематиЧного удоСКоналення

Вороньжев І.О., Коломійченко Ю.А., Сорочан О.П., Пальчик С.М., Сергеєв Д.В.
Харківська медична академія післядипломної освіти

вступ. Хвороби органів черевної порожнини займають 
важливе місце в структурі захворюваності і багато в чому ви-
значають показники дитячої смертності. Відомо, що неона-
тальний період є одним з найбільш критичних у житті дитини, 
коли відбувається серйозна перебудова його функціональних 
систем, насамперед системи травлення та дихання, до поза-
утробного життя. Порушення в становленні цих життєво важ-

ливих систем реалізується в таку патологію органів черевної 
порожнини, як аномалії та вади розвитку системи травлення, 
некротичний ентероколіт та ін. Численні наукові дослідження 
показали, що патологія органів черевної порожнини у дітей, 
особливо в неонатальному віці, характеризується своєрідніс-
тю нозологічних форм і розвиток яких пов’язаний з порушен-
нями адаптації дитини до позаутробного життя. 
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Рентгенодіагностика захворювань органів черевної 
порожнини у дітей до теперішнього часу залишається од-
нією з основних методик об’єктивного дослідження орга-
нів системи травлення в педіатрії. Проведений аналіз якос-
ті підготовки рентгенологів з дитячих лікувально-профі-
лактичних закладів та лікарів-рентгенологів центральних 
районних лікарень на циклах тематичного удосконалення 
показав, що у більшості лікарів виникають певні труднощі 
в діагностиці та диференційній діагностиці захворювань 
органів черевної порожнини у дітей, особливо у новона-
роджених. 

основна частина. У зв’язку з цим кафедрою рент-
генології та дитячої рентгенології Харківської медичної 
академії післядипломної освіти на циклах тематичного 
удосконалення: «Променева діагностика в неонатології», 
«Променева діагностика в педіатрії» проводиться деталь-
не викладання питань променевої діагностики захворю-
вань органів черевної порожнини у дітей у вигляді лекцій, 
семінарських та практичних занять.

З цією метою слухачів циклів під час практичних за-
нять знайомлять з особливостями роботи рентгенкабінетів 
дитячих лікарень та перинатального центру, використан-
ням спеціальних пристроїв при проведенні променевих 
досліджень дітей та новонароджених, сучасними мето-
диками рентгенологічного дослідження органів системи 
травлення у дітей раннього віку. Особлива увага надається 
питанням рентгенанатомії, фізіології та диференційної 
діагностики захворювань органів черевної порожнини у 
дітей і недоношених новонароджених (аномаліям та вадам 
розвитку системи травлення, некротичного ентероколіту, 
запальними захворюванням шлунку і кишечнику та ін.). 
Вивчення цих проблем проводиться як безпосередньо при 
дослідженні цього контингенту хворих, так і при ознайом-
ленні з великим архівним матеріалом кафедри. 

Кафедрою підготовлені і видані навчальні посібники 
за цією тематикою: «Невідкладна рентгенодіагностика 
захворювань внутрішніх органів у дітей раннього віку», 
«Променева діагностика запальних захворювань та ви-
разкової хвороби шлунка та 12-палої кишки», «Променева 
діагностика захворювань підшлункової залози», «Проме-
нева діагностика захворювань та пошкоджень діафрагми», 

затверджене УМК МОЗ України керівництво в 2 т. «Педі-
атрична рентгенологія», які дають змогу слухачам само-
стійно вивчати цю проблему, в т.ч. і при проведенні занять 
за кредитно-модульною системою та при дистанційному 
навчанні, оволодіти теоретичними знаннями.

 висновок. Все вищевикладене диктує необхідність 
подальшого поглибленого вивчення питань променевої 
діагностики захворювань органів черевної порожнини 
у дітей, в т.ч. і з урахуванням п.2.6 Наказу МОЗ України 
№340 від 28.11.1997р. що дозволить суттєво покращити 
практичну підготовку дитячих рентгенологів, і, як наслі-
док, покращити діагностику і лікування хвороб системи 
травлення у цих хворих.
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доСвід виКладання променевоЇ діагноСтиКи заХворювань органів диХання у 
новонародЖениХ на ЦиКлаХ тематиЧного удоСКоналення

Вороньжев І.О., Чурилін Р.Ю., Лисенко Н.С., Маміконова Н.А., Алтухов О.Л. 
Харківська медична академія післядипломної освіти

вступ. Хвороби легень займають важливе місце в 
структурі захворюваності і багато в чому визначають по-
казники дитячої смертності. Відомо, що неонатальний пе-
ріод є одним з найбільш критичних у житті дитини, коли 
відбувається серйозна перебудова його функціональних 
систем, насамперед дихання і кровообігу, до позаутробно-
го життя. Порушення в становленні цих життєво важли-
вих систем реалізується в таку патологію легень, як респі-
раторний дистрес – синдром, пневмонії та інші. Численні 
наукові дослідження показали, що патологія легень у ді-
тей в неонатальному віці характеризується своєрідністю 
нозологічних форм, які не зустрічаються в дітей старшого 
віку і розвиток яких пов’язаний з порушеннями адаптації 
дитини до позаутробного життя.

Особливості патології бронхолегеневої системи в пе-

ріоді новонародженості пов’язані, насамперед, з тісним 
зв’язком формування патології дитини і станом здоров’я 
матері. Гострі і хронічні соматичні й інфекційно-запальні 
захворювання, ендокринна патологія в матері, ускладне-
ний перебіг вагітності і пологів створюють загрозу наро-
дження дитини недоношеною, з ознаками морфо-функ-
ціональної незрілості, виникнення внутрішньоутробної 
гіпоксії й асфіксії в пологах, внутрішньоутробного інфі-
кування й інфекції.

Рентгенодіагностика захворювань органів дихання у 
немовлят залишається однією з актуальних проблем су-
часної рентгенології та неонатології. Проведений аналіз 
якості підготовки дитячих рентгенологів на циклах те-
матичного удосконалення показав, що у більшості рент-
генологів виникають деякі труднощі в діагностиці та ди-
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ференційній діагностиці захворювань органів дихання у 
новонароджених. 

Основна частина. У зв’язку з цим кафедрою рентге-
нології та дитячої рентгенології Харківської медичної 
академії післядипломної освіти на циклах тематичного 
удосконалення: «Променева діагностика в неонатології», 
«Променева діагностика захворювань органів дихання та 
середостіння», «Променева діагностика в педіатрії» про-
водиться детальне викладання питань променевої діагнос-
тики захворювань органів дихання у немовлят. 

З цією метою слухачів циклів знайомлять з особли-
востями роботи рентгенкабінетів перинатального центру, 
використанням спеціальних пристроїв при проведенні 
променевих досліджень новонароджених, сучасними ме-
тодиками рентгенологічного дослідження органів грудної 
клітки у дітей раннього віку. Особлива увага надається пи-
танням рентгенанатомії, фізіології та диференційної діа-
гностики захворювань легень у доношених і недоношених 
новонароджених (синдрому дихальних розладів, пневмо-
ніям, аномаліям та вадам розвитку та ін.). 

Кафедрою підготовлені і видані посібники за цією 
тематикою: «Променева діагностика захворювань органів 
дихання у новонароджених» «Рентгенодіагностика го-
стрих захворювань органів дихання у дітей», «Невідклад-
на рентгенодіагностика захворювань внутрішніх органів 
у дітей раннього віку», які дають змогу слухачам само-
стійно вивчати цю проблему, оволодіти теоретичними зна-
ннями.

висновок. Все вищевикладене диктує необхідність 

подальшого поглибленого вивчення питань променевої 
діагностики захворювань органів дихання у немовлят, що 
дозволить суттєво покращити практичну підготовку дитя-
чих рентгенологів.
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оСобливоСті упровадЖення піСлядипломноЇ медиЧноЇ е-оСвіти в умоваХ 

дерЖавно-приватного партнерСтва

Ганинець П. П., Сіненко Н. О., Сарканич О. В.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика

вступ. Останнім часом набуло розповсюдження держав-
но-приватне партнерство (ДПП) як ефективна формула під-
вищення ефективності народного господарства шляхом фор-
мування співпраці між приватними партнерами та державою. 
Однак повного розуміння змісту понять ДПП, особливостей 
трансформаційних інструментів його реалізації в умовах гли-
бокого реформування медицини немає. Теоретично не об-
ґрунтовані підходи до інноваційної типізації форм ДПП.

мета роботи: визначити фактори підвищення ефек-
тивності післядипломного навчання лікарів в умовах дер-
жавно-приватного партнерства.

основна частина. Робота виконана в рамках концеп-
ції «Суспільства знань», головним принципом якої, як ві-
домо, є доступність до інформаційних ресурсів якомога 
більшої кількості населення, в тому числі людей з фізич-
ними обмеженнями, територіально або соціально відда-
лених від банків знань. Для переходу до цієї платформи 
в усьому світі намітилися тенденції відходу від єдиної 
консервативно-декларативної системи освіти. З’явилися 
чисельні недержавні освітні заклади різної форми влас-
ності, що застосовують нові системи, методики та техно-
логії навчання. Розвиток нових інформаційних техноло-
гій обумовив можливість необмеженого тиражування та 
практично миттєвої доставки інформації в будь-яку точку 
планети. При викладі багатьох медичних знань, подібна 

форма подачі матеріалу може бути ефективнішою, ніж 
традиційна.

Використано дані періодичних юридичних, еконо-
мічних і медичних наукових видань із питань організації, 
функціонування, видів та нормативно-правового забез-
печення ДПП; проаналізовано основні положення націо-
нального законодавства, міжнародних конференцій з озна-
чених питань за останні 10 років.

Розглянуто перший досвід функціонування навчаль-
ного центру НМАПО імені П. Л. Шупика в ТОВ «Сузір’я» 
санаторій «Квітка полонини».

Показано, що рішення освітянських завдань потребує 
належного рівня підготовки викладача, як в галузі науко-
во-технічних і гносеологічних новацій, що висуваються 
безпосередньо до дисципліни викладання, так і в галузі 
самих педагогічних процесів. Навчання викладачів пови-
нно, таким чином, виходити за рамки викладання дисци-
пліни: вивчення нових технологій, а також аналіз засобів 
забезпечення мотивації суб’єктів навчання повинні скла-
дати невід’ємну частину даного процесу. Відповідно, од-
ним із важливих факторів підвищення ефективності після-
дипломної освіти лікарів є забезпечення доступу до всіх 
навчальних матеріалів.

висновок. Запропоновано систему функціонування 
е-медицини в умовах ДПП та схеми фінансування освітніх 
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проектів післядипломної медичної освіти та безперервно-
го професійного розвитку лікарів, а також розподілу між 
учасниками доходів за рахунок удосконалення принципів 
реалізації інструментарію ДПП на умовах комплексності 
їх застосування, а саме: об’єктивності, компліментарнос-
ті, конгруентності.
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інноваЦіЙні аСпеКти піСлядипломноЇ оСвіти ліКарів аКуШерів-гінеКологів

Голяновський О.В., Слободян Ю.В., Стецюк К.В.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика

вступ. Питання якісної та ефективної підготовки ме-
дичних кадрів є на сьогоднішній день надзвичайно акту-
альним. Удосконалити підготовку спеціалістів дозволяє 
компетентний підхід до навчальної діяльності та реалі-
зація ідеї безперервної професійної освіти. Згідно з да-
ними літератури, одним із найбільш ефективних методів 
зниження частоти ускладнень та смертності є симуляція 
або клінічне моделювання, що дозволяє не тільки успішно 
використовувати набуті на тренажерах навички роботи в 
клінічній практиці, але й найкраще відпрацювати команд-
ну взаємодію (нетехнічні навички) [2; 4].

основна частина. На кафедрі акушерства та гінеко-
логії №1 на післядипломному етапі підготовки навчають-
ся лікарі-інтерни зі спеціальності «Акушерство і гінеко-
логія», слухачі передатестаційних циклів та циклів тема-
тичного удосконалення. Особлива увага під час навчання 
приділяється практичній підготовці.

Незаперечні факти підтверджують, що навчання, яке 
ґрунтується на практиці, є найбільш ефективним. Осві-
та, заснована на практичних знаннях і зміщенні акценту 
з передачі знань на формування компетенції. Навчання на 
робочому місці та корпоративні тренінги займають прио-
рітетні позиції серед найпоширеніших форматів навчання 
[3]. Викладачі безперервної освіти переходять від «дидак-
тичного викладання» до проблемного навчання, зосеред-
женого на тих, хто навчається і акцентом на «знати як», за-
мість «знати все». Практичні навички є центральною час-
тиною професіоналізму медиків в досягненні успішних 
результатів лікування, які більшою мірою залежать від 
розуміння інформації та техніки. Структура професійної 
компетентності (піраміда Міллера) складається зі знання 
як виконувати, демонстрації як виконувати та виконання 
тим, кого навчають. Безпосереднім завданням викладача 
є допомога в усвідомленні всіх компонентів навички та 
«відокремлення у вільне плавання» [5]. 

У безперервному професійному розвитку лікарів важ-
ливою є така технологія передавання знань, як «навчання 
на робочому місці». Завданнями педагогічної діяльності 
кафедри акушерства та гінекології №1 є постійне вдоско-
налення власної викладацької майстерності, впроваджен-
ня новітніх методик професійної освіти з метою підготов-
ки висококваліфікованих конкурентоспроможних кадрів 
вищої ланки. Забезпечення професійної компетентності 
лікаря-спеціаліста можливе лише за відповідного засво-
єння ним практичних навичок і вмінь, постійному їх удо-
сконаленні та засвоєнні нових [6]. Переважна більшість 
лікарів бажає отримати прикладні знання та навички.

Науково-педагогічні працівники кафедри проводять 
виїзні цикли у районні та обласні родопомічні заклади, що 
дають можливість оволодіти новими знаннями та техні-

ками безпосередньо на робочому місці. На кафедрі про-
водяться тренінги та навчання за допомогою манекенів та 
тренажерів, розроблені моделі для відпрацювання прак-
тичних навичок, а саме: накладання компресійних швів на 
матку, балонна тампонада матки, допомога при дистоції 
плечиків плода, зовнішньо-внутрішній поворот плода на 
ніжку та екстракція за тазовий кінець, відпрацювання ал-
горитму дій при післяпологовій кровотечі, прееклампсії/
еклампсії.

На біологічному матеріалі проводиться навчання ме-
тодиці перев’язування внутрішніх клубових артерій, уши-
вання акушерської травми анального сфінктеру. Симуля-
ційні методи навчання дозволяють об’єктизувати оцінку 
досягнутого рівня майстерності, здобувати клінічний 
досвід без ризику для пацієнта, не обмежувати кількість 
повторів при відпрацюванні практичної навички, тренува-
тись у зручний час незалежно від роботи клініки, забез-
печувати засвоєння рідкісних маніпуляцій та невідкладної 
допомоги в життєво загрозливих ситуаціях [1]. У роботі 
по засвоєнню практичних навичок на кафедрі використо-
вують 3-х етапну систему. Перший етап – ретельне теоре-
тичне вивчення послідовності дій (алгоритм) у виконанні 
маніпуляцій. 

Другий етап – виконання навичок лікарями-інтерна-
ми та слухачами на фантомі, муляжах під керівництвом 
викладача. Третій етап – підведення підсумків заняття з 
використанням методу дебрифінгу. Викладач розбирає з 
лікарями-інтернами та слухачами допущені помилки при 
тренуванні, обговорює з ними набутий досвід при засво-
єнні тієї чи іншої навички. Це сприяє кращому закріплен-
ню одержаних навичок та знань.

Не менш важливим є створення якісних навчальних 
підручників. Забезпечення доступу до високоякісних під-
ручників та інших навчальних матеріалів також є важли-
вою задачею. Видавнича діяльність кафедри нараховує під-
ручники, навчальні посібники, монографії, електронні на-
вчальні посібники. Така система підготовки медичних фа-
хівців сприяє вдосконаленню надання медичної допомоги.

висновки. Симуляційні технології навчання та на-
вчання на робочому місці з впровадженням виїзних циклів 
у родопомічні заклади України співробітників кафедри 
акушерства та гінекології №1 НМАПО імені П.Л. Шупика 
в структурі проведення практичних занять є необхідною 
умовою оволодіння та відпрацювання навичок роботи в 
команді, ефективним і перспективним напрямком удоско-
налення післядипломної медичної освіти фахівців.
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СуЧаСні аСпеКти піСлядипломного виКладання променевоЇ терапіЇ 

Гороть І.В., Ткаченко М.М., Романенко Г.О.
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

вступ. Сучасне покоління дуже відрізняється від по-
передніх своїм світоглядом, життєвими цінностями і став-
ленням до навчання. Це пов’язано з тими умовами і со-
ціальними нормами, в яких воно формувалося: зростало 
під пильною опікою батьків, з малечку мало доступ до ін-
тернет-ресурсів, новітніх технологій і засобів комунікації. 
Сучасній молоді притаманна підвищена увага до соціаль-
ного життя, вони вміють швидко переключати свою увагу 
і адаптуватися до різноспрямованих стимулів і ситуацій. 
Тому доцільно проводити адаптування навчального про-
цесу до сучасного покоління [1].

основна частина. У Національному медичному 
університеті імені О.О. Богомольця променева терапія 
викладається лікарям-інтернам на кафедрі радіології та 
радіаційної медицини і на клінічній базі кафедри – КЗ 
КОР «Київський обласний онкологічний диспансер». 
Теоретична і практична підготовка здійснюється із за-
лученням сучасних високотехнологічних інтерактивних 
систем з максимальним наближенням навчального про-
цесу до професійної діяльності. Лікарі-інтерни мають 
можливість брати участь у проведенні топометричної 
підготовки пацієнтів і 3D КТ-симуляції радіотерапії на 
комп’ютерному томографі Brilliance CT Big Bore, склада-
ти попередній план променевої терапії і спостерігати за 

лікуванням хворих із різною патологією на високоенерге-
тичному лінійному прискорювачі Trilogy, дистанційному 
гамма-терапевтичному апараті Theratron Elite 80, шлан-
говому апараті MicroSelectron для брахітерапії. На прак-
тичних і семінарських заняттях розглядаються клінічні 
випадки із залученням симуляційних навчальних кейсів, 
які містять структуровані і схематизовані основні ключові 
моменти для обговорення. Це дає змогу краще сприймати, 
запам’ятовувати поданий навчальний матеріал, формує 
компетентності, розвиває комунікативні здібності і вчить 
працювати в команді. 

висновок. Таким чином, максимальне наближення 
навчального процесу до професійної діяльності лікарів-
інтернів сприяє формуванню клінічного мислення і інте-
граційних процесів за сучасних умов.
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інноваЦіЙні методи навЧння у ліКарів-інтернів загальноЇ праКтиКи СімеЙноЇ 
медиЦини на КаФедрі аКуШерСтва, гінеКологіЇ та перинатологіЇ Фпо дз «дма»

Грек Л.П.
Державний заклад «Дніпропетровська медична академія» МОЗ України

В умовах реформування системи охорони здоров’я 
в Україні, значна увага приділяється підвищенню якості 
підготовки лікарів загальної практики сімейної медицини 
(ЗПСМ), на яких покладено відповідальність за надання 
гарантованого обсягу первинної медичної допомоги на-
селенню. Особливо гостро відчувається потреба у форму-
ванні нової генерації фахівців із навичками інтегративної 
та комунікативної роботи [1]. 

Підготовка кваліфікованого лікаря-фахівця ЗПСМ на 
кафедрі акушерства, гінекології та перинатології ФПО має 
систему загальнокультурних і професійних компетенцій, 
здатного і готового як для самостійної професійної діяль-
ності так і наданню допомоги з невідкладних станів у аку-
шерстві та гінекології на первинному рівні, згідно сучасних 

уніфікованих клінічних протоколів МОЗ України. Впрова-
дження інтерактивних форм навчання – одне з найважли-
віших напрямків вдосконалення підготовки лікаря-інтер-
на на очному циклі кафедри інтернатура ЗПСМ курс № 4 
«Здоров`я жінки». Заняття проводяться на клінічних базах 
кафедри Дніпропетровському обласному перинатальному 
центрі зі стаціонаром та Дніпропетровському клінічному 
об`єднанні швидкої медичної допомоги куди доставляють-
ся жінки з гострою гінекологічною патологією і потребу-
ють залученням междисциплінарної команди фахівців.

З огляду на те, що такі невідкладні стани у акушер-
стві та гінекології, як «гострий живіт», внутрішньочерев-
на кровотеча викликають труднощі в діагностиці і вима-
гають нерідко проведення диференціальної діагностики 
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не тільки з акушерсько-гінекологічною патологією, а й із 
залученням інших фахівців викладання даної дисципліни 
вимагає різних підходів, в тому числі і інтерактивних ме-
тодів навчання. 

Метод «кейс-стаді» –- це конкретні клінічні ситуації, 
«вигадані» пацієнти, складні клінічні випадки і т. і. При 
цьому лікарі-інтерни роблять формальну усну оцінку си-
туації і пропонують аналіз представленого «кейс – стаді», 
свої рішення і рекомендації. [3].

 При визначенні загрозливих станів і надання невід-
кладної допомоги в акушерстві та гінекологі використо-
вується метод «кейс-стаді». Перевагою даного методу є 
навчання лікарів–інтернів ЗПСМ працювати з інформаці-
єю: здійснювати її збір, аналіз і на цій основі приймати 
рішення. Адже від правильності рішення лікаря ЗПСМ в 
екстреній ситуації залежить не тільки здоров’я, а й життя 
матері та дитини.

 висновок Таким чином, метод «кейс – стаді» доціль-
но проводити у вивченні невідкладних станів з акушер-

ства та гінекології, що дозволяє стимулювати пізнавальну 
активність лікарів-інтернів ЗПСМ, вдосконалити навики 
розв’язання комплексних завдань, виробити у майбутніх 
фахівців з сімейної медицини навички конструктивного 
співробітництва [2]. 
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про необХідніСть збільШення годин для виКладання КлініЧноЇ анатоміЇ та 
оперативноЇ ХірургіЇ яК базовоЇ диСЦипліни медиЧниХ внз

Григор’єва О.А., Скаковський Е.Р., Камишна В.А., Лазарик О.Л., Писаренко А.С., Булдишкін В.В.
Запорізький державний медичний університет

вступ. Клінічна анатомія та оперативна хірургія є ба-
зовою дисципліною, яка формує клінічне мислення, необ-
хідне для майбутніх лікарів будь-якого фаху [1]. 

основна частина. Згідно сучасному навчальному пла-
ну вивчення клінічної анатомії скорочено до 90 годин (3 
кредита), серед яких 10 годин лекційних, 30 практичних та 
50 годин відведено на самостійну роботу. При цьому для 
студентів медичних факультетів предмет «клінічна анато-
мія та оперативна хірургія» викладається протягом чет-
вертого семестру, коли студенти ще не мають поняття про 
клінічну практичну роботу, тому виникають деякі труднощі 
у вивченні цієї дуже цікавої та необхідної дисципліни. Про-
тягом вивчення клінічної анатомії та оперативної хірургії 
студенти повинні навчатись використанню цілісного підхо-
ду до хворого, користуючись реґіонарним принципом ви-
вчення будови тіла. Окрім цього слід звернути увагу на те, 
що години, які виділені на практичні заняття, практично не 
можуть включити огляд, не говорячи про практичні нави-
чки, всіх реґіонарних ділянок. Не вистачає часу на засвоєн-

ня та закріплення таких необхідних практичних навичок, як 
кишкові, судинні шви, шви нервів та сухожилок, втручання 
при гнійних процесах, легування магістральних судин, які 
студент повинен засвоїти при вивченні даної дисципліни, 
тому що окрім кафедри клінічної анатомії та оперативної 
хірургії, він аніде не буде мати цієї можливості. Відсутність 
цих практичних навичок у майбутніх фахівців хірургічного 
та військового профілю недопустимо особливо в сучасних 
умовах наявності бойових дій у зоні АТО. 

висновок. Тому, вважаємо доцільним збільшити кіль-
кість годин для викладання клінічної анатомії та оператив-
ної хірургії до 120 годин (4 кредита) (20 годин лекцій/ 60 
годин практичних занять/ 40 годин самостійної роботи), 
та перенести вивчення клінічної анатомії та оперативної 
хірургії на 5-й та 6-й семестр (3 курс).
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Курс акушерства і гінекології для лікарів-інтернів пе-
редбачає поєднання високого теоретичного рівня матері-
алу та широкого спектру практичних навичок, що мають 
бути засвоєні під час навчання у базовій клініці [1, 3, 5]. 
Оскільки відомо, що більшість захворювань людини ма-
ють походженння з внутрішньоутробного періоду, то ця 
спеціальність є однією з найважливіших для збереження 
здоров’я нації. Зниження материнської смертності є од-
ним із завдань тисячоліття, що відображено у документах 
Організації Об”єднаних Націй [5]. 

Базова підготовка передбачає оволодіння не лише 
практичним акушерством, але й медициною плоду, ендо-
кринною гінекологією, сучасними мініінвазивними опера-
тивними втручаннями і репродуктивними технологіями. 
На кафедрі перинатології, акушерства і гінекології тра-
диційно викладання окремих тем проводиться визнаними 
спеціалістами у відповідній галузі, що мають значний до-
свід лікування профільних хворих. Додаткові можливості 
у підвищенні якості презентації учбового матеріалу може 
надавати використання міждисциплінарного підходу [2, 
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4, 6]. При цьому наголос робиться не на формуванні но-
вих парадигм, а на використанні метода декомпозиції для 
спрощення засвоєння матеріалу лікарями-інтернами [3, 
4]. Прикладами є залучення онкологів до викладання зло-
якісних новоутворень жіночої репродуктивної системи, 
дитячих кардіологів до вивчення моніторингу серцевої 
діяльності плоду, репродуктологів до кращого засвоєння 
теми неплідності у шлюбі.

Метою роботи було вивчення зворотнього зв’язку при 
використанні міждисциплінарного підходу в проведенні 
занять у лікарів-інтернів.

Було проведено порівняння бальної оцінки якості за-
нять, що робили лікарі-інтерни. Рівень сумісних з викла-
дачами профільних кафедр Харківської медичної академії 
післядипломної освіти семінарів оцінювали, як незадо-
вільний (0 балів), задовільний (1 бал), добрий (2 бали) і 
відмінний (3 бали). Усього було оброблено дані оцінюван-
ня 29 занять з підрахуванням середньої бальної оцінки. 

Результати проведеної роботи продемонстрували 
позитивне ставлення лікарів-інтернів до впровадження 
міждисциплінарного підходу в практику післядипломної 
освіти. Середня кількість балів за проведені сумісні за-
няття становила 2,8±0,1. Це не лише підтвердило вірність 
обраного напрямку розвитку освітніх технологій, але було 
поштовхом у подальшій педагогічній діяльності.

Маючи на увазі специфіку викладання клінічних дис-
циплін у інтернатурі слід виділити наступні переваги за-
пропонованого підходу:

– співпраця між викладачами різних кафедр срияє 
взаємозбагаченню клінічного і педагогічного досвіду ви-
кладачів;

– запобігає дублюванню матеріалу під час вивчення 
різних дисциплін шляхом узгодження робочих програм та 
підвищує рівень міжпредметної координації;

– сприяє реалізації дидактичних принципів навчання 

шляхом забезпечення систематичності та послідовності 
викладання навчального матеріалу;

– покращує засвоєння теоретичних даних для подальшо-
го впровадження у практичну діяльність майбутніх лікарів.

– Використання міждисциплінарного підходу в про-
веденні занять з лікарями-інтернами є перспективним на-
прямком розвитку післядипломної освіти. 
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ШляХи організаЦіЇ піСлядипломноЇ оСвіти СпеЦіаліСтів з громадСьКого здоров’я 
в уКраЇні

Гульчій О. П., Хоменко І. М., Авраменко Л. М., Першегуба Я. В., Захарова Н. М.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика

вступ. Реформування системи охорони здоров’я та за-
провадження нової спеціальності «Громадське здоров’я» 
потребує розробки принципово нових підходів до підго-
товки фахівців цієї галузі. Як відомо, класичним визна-
ченням громадського здоров’я є: «Громадське здоров’я 
– це наука та мистецтво запобігання хворобам, продо-
вження тривалості життя та зміцнення здоров’я населення 
шляхом організованих зусиль суспільства». Таким чином, 
громадське здоров’я спрямоване на підвищення якості та 
тривалості життя шляхом профілактики захворювань та 
посилення промоції здорової поведінки. 

Сучасна практика охорони здоров’я потребує 
об’єднаних зусиль багатопрофільних груп працівників ме-
дичної галузі та професіоналів суміжних спеціальностей. 
Мультидисциплінарні команди можуть включати: епідемі-
ологів, біостатистиків, мікробіологів, екологів, психологів 
тощо. Основні зусилля громадського здоров’я мають бути 
скеровані на запобігання хвороб та травм, корекцію фак-
торів ризику.

Створення системи громадського здоров’я та пере-
будова надання послуг потребують підготовки кваліфіко-

ваних викладачів для закладів вищої освіти й високопро-
фесійних фахівців для практичної роботи в даній сфері. 
Кваліфікаційні вимоги до них базуються на основних опе-
ративних функціях громадського здоров’я й завданнях, які 
має вирішувати система громадського здоров’я в країні.

Актуальність спеціальності «Громадське здоров’я» 
пов’язана з тим, що світова спільнота й медичні організа-
ції все більше уваги приділяють формуванню, збережен-
ню та зміцненню здоров’я здорових людей, а не лише діа-
гностиці та лікуванню хворих.

Для створення єдиної системи профілактичної меди-
цини Урядом України була схвалена Концепція розвитку 
системи громадського здоров’я (Розпорядження КМУ від 
30 листопада 2016 року № 1002-р «Про схвалення Концеп-
ції розвитку системи громадського здоров’я»), яка перед-
бачає засади, напрями, завдання й механізми розбудови 
громадського здоров’я з метою формування та реалізації 
ефективної державної політики збереження та зміцнення 
здоров’я нації. Реалізувати Концепцію передбачається 
протягом 2017-2020 років. На сьогодні, основною пробле-
мою розвитку системи громадського здоров’я в Україні є 
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брак кадрових ресурсів та несформована система підви-
щення кваліфікації фахівців за спеціальністю «Громадське 
здоров’я». Вирішення цих проблем може бути розв’язане 
шляхом розробки та впровадження навчальних планів і 
програм з урахуванням кращого європейського та міжна-
родного досвіду.

Однією з перших програм тематичного удосконален-
ня з громадського здоров’я для фахівців профілактичного 
напряму стала освітня програма «Громадське здоров’я в 
Україні: стратегія розвитку» тривалістю 2 тижні, створе-
на авторським колективом кафедри громадського здоров’я 
НМАПО імені П. Л. Шупика. Впродовж 2017-2018 рр. на 
вищевказаних циклах пройшли навчання близько 80 ке-
рівників ДУ «Лабораторні центри МОЗ України» та їх за-
ступників.

висновки. Наступним етапом розширення системи 
підготовки фахівців має бути запровадження спеціалі-
зації та магістратури за спеціальністю 229 «Громадське 
здоров’я». Підготовка фахівців за ступенем вищої освіти 
магістр має базуватися на бакалаврському рівні або ін-
шому магістерському рівні і підготовки без обмеження 
спеціальності. Такий підхід ґрунтується на тому, що спе-
ціальність «Громадське здоров’я» є багатопрофільною й 
потребує об’єднаних зусиль представників різних спеці-
альностей. В процесі своєї професійної діяльності вони 

можуть долучатися до організації первинної профілакти-
ки, розробки програм та проводити вторинну профілак-
тику найпоширеніших захворювань серед дорослих і ді-
тей. Однак на сучасному етапі найбільш підготовленими 
до виконання оновлених функцій в сфері громадського 
здоров’я будуть фахівці з базовою медичною освітою за 
спеціальністю «Медико-профілактична справа».
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Формування проФеСіЙноЇ КомпетентноСті маЙбутнього ліКаря на КаФедрі 
піСлядипломноЇ оСвіти ліКарів-Стоматологів

Гуржій О.В., Коломієць С.В.
Вищий державний навчальний заклад України 

«Українська медична стоматологічна академія

Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 
період до 2021 року, схвалена указом Президента України 
від 25.06.2013 року № 344/2013, передбачає кардинальні 
зміни, спрямовані на підвищення якості і конкурентоспро-
можності освіти в нових економічних умовах, прискорен-
ня інтеграції України у міжнародний освітній простір. 
Важливою вимогою до діяльності вищого навчального 
закладу в цих умовах є подальша модернізація і розвиток 
освіти на європейських засадах, підвищення якості освіти 
на інноваційній основі, удосконалення системи забезпе-
чення і контролю якості освітніх послуг. 

Сучасне суспільство розглядає фахівця не лише як 
людину, яка володіє знаннями, уміннями і навичками у 
професійній сфері, але й як людину здатну ефективно ді-
яти у складних, нестандартних ситуаціях, самостійно при-
ймати рішення, творчо розвиватися і самоудосконалюва-
тися, уміти спілкуватися з людьми. Ці та інші професійно 
важливі властивості та особистісні якості визначають про-
фесійну компетентність спеціаліста.

 За педагогічним словником, професійна компетент-
ність – це «сукупність знань, вмінь, необхідних для ефек-
тивної професійної діяльності, уміння аналізувати, перед-
бачати наслідки професійної діяльності, використовувати 
інформацію» [1].

Згідно з В. Ю. Кричевським, існує чотири типи про-
фесійної компетентності:

• функціональна, яка характеризується професійними 
знаннями і вмінням його реалізувати;

• інтелектуальна, виражена в здатності аналітично 

мислити й здійснювати комплексний підхід до виконання 
своїх обов’язків;

• ситуативна, що дозволяє діяти залежно від ситуації;
• соціальна, яка передбачає наявність комунікативних 

та інтегративних здібностей [2].
Враховуючи специфіку професійної діяльності ліка-

ря, його професійна компетентність базується на ключо-
вих навичках, а саме: професійних, комунікативних, до-
слідницьких та наукових.

Формування професійної компетентності у контексті 
психології особистісного становлення майбутнього ліка-
ря потребує обґрунтування інтегрованої моделі та удо-
сконалення змісту, структури, форм і методів професійної 
підготовки лікарів-інтернів до виконання лікарської ді-
яльності, визначення психолого-педагогічних умов підви-
щення професійної компетентності.

Аналіз змісту визначень понять «компетентність» і 
«компетенція» доводить нас до розуміння сутності цих 
понять, яке важливе для побудови моделі компетентного 
випускника вищого медичного навчального закладу, фор-
мування критеріїв оцінювання досягнень студентів, їх го-
товності до майбутньої діяльності лікаря [3]. 

Під «компетентністю» будемо розуміти реально сфор-
мовані знання, уміння та навички, а під «компетенцією» – 
здатність особистості у професійній діяльності лікаря за-
стосовувати отримані компетентності. Отже, «професійна 
компетентність» – це інтегрована особистісна якість, що 
має систему ключових компетенцій, які дають змогу фа-
хівцеві ефективно здійснювати свою діяльність, самоудос-
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коналюватися. Професійна компетентність майбутнього 
лікаря, на нашу думку, визначається як сформованість діа-
гностичної, клінічної та профілактичної компетентностей.

Формування професійної компетентності у вищому 
медичному навчальному закладі будемо розуміти процес 
оволодіння стійкими, інтегрованими, системними зна-
ннями з природничо-гуманітарних, фундаментальних та 
клінічних дисциплін; уміння застосовувати їх у нових, 
нестандартних ситуаціях; розвиток особистісно важливих 
якостей і професійно важливих властивостей, що забезпе-
чить особистісне становлення майбутнього лікаря [4].

Науково-дослідна робота лікарів-інтернів – одна з 
важливих і необхідних складових підготовки висококва-
ліфікованих фахівців.

Організація науково-дослідної роботи лікарів-інтер-
нів на кафедрі післядипломної освіти лікарів-стоматологів 
здійснюється трьома етапами за різними напрямами: 

1) в аудиторний час, що є невід’ємною складовою 
навчального процесу і входить до навчальних планів як 
обов’язковий для всіх лікарів; 

2) в позааудиторний час у наукових гуртках; 
3) науково-організаційні заходи: науково-практичні 

та науково-теоретичні конференції, конкурси професійної 
майстерності. 

У ході науково-дослідної роботи лікарі-інтерни вчать-
ся працювати з необхідною спеціальною літературою, 
усвідомлювати й ставити проблеми, аналізувати питання, 
розвивати спостережливість, аналітичний підхід до про-
блеми, здебільшого пов’язаної з їх майбутньою професією 
[5]. Обговорення проблем має суттєвий вплив на світогляд 
майбутніх спеціалістів і допомагає їм у роботі дослідниць-
кого характеру, яка й складає основний зміст другого етапу.

Мета участі лікарів-інтернів в конференції – це закрі-
пити, систематизувати, проаналізувати, поглибити теоре-
тичні та практичні знання й навички. Під час підготовки 
виступів лікарі готують різноманітний ілюстративний ма-
теріал, відеоматеріали, їх виступи завжди мають таблич-
ний та графічний супровід.

Таким чином, науково-дослідна робота повинна бути 
спрямована на формування в майбутніх спеціалістів фа-
хових компетентностей, глибокого творчого мислення, 
прагнення до накопичування та поглиблення професійних 
знань, вміння аналізувати й застосовувати на практиці на-
укову інформацію. 

Таким чином, професійна компетентність як сукуп-
ність здібностей, якостей й особливостей спеціаліста, а 
також знань, умінь і досвіду є важливим чинником під-
готовки й діяльності майбутнього лікаря. Формування 
професійної компетентності лікарів-інтернів визначається 
навчальним процесом та може якісно й швидко відбувати-
ся завдяки систематичній науковій роботі – невід’ємному 
компоненту підготовки спеціалістів з вищою освітою. 
Високі досягнення молодих науковців на етапі навчан-
ня в академії значно стимулюють та надихають їх на по-
дальший професійний розвиток та сприяють становленню 
майбутнього фахівця.
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вивЧення аКтуальниХ питань безпеЧного заСтоСування ліКів у людеЙ поХилого 
віКу в навЧанні інтернів на КаФедрі терапіЇ і геріатріЇ

Давидович О.В., Стаднюк Л.АКозлов., С.ВМікропуло., І.Р., Давидович Н.Я., Лихацька В.О., Ніку І.В.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л Шупика

ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України”

вступ. У комплексі заходів покращення щодо здоров’я 
людей літнього віку істотне місце посідає медикаментозна 
терапія [3]. З віком зростає захворюваність, характерною 
ознакою якої є поліморбідність, що вимагає призначення 
значної кількості ліків [1, 2]. 

основна частина. Організація медикаментозної до-
помоги людям похилого віку пов’язана з численними про-
блемами. Найактуальнішою з них є безпечне застосування 
ліків. Інтернам, які навчаються на кафедрі терапії і гері-
атрії, викладаються особливості процесів старіння люд-
ського організму, зміни в діяльності центральної нервової, 
серцево-судинної, гепато-біліарної системи, особливості 
ендокринного статусу та прояви остеопорозу.

Ефективна та водночас безпечне застосування ліків 
базується на точних знаннях фармакокінетики та фармако-
динаміки ліків. У зв’язку з цим при викладанні матеріалу з 

внутрішніх хвороб особлива увага приділяється аспектам 
призначення медикаментозної терапії особам старших ві-
кових груп. Серед факторів, на яких робиться акцент, осо-
бливе значення у людей похилого віку приділяється кіль-
кості (дозам) одержаної речовини. З віком спостерігаєть-
ся значне зниження активності детоксикуючих органів і 
призначення середньотерапевтичних доз препаратів може 
спричинити передозування. Наприклад, інгібітори АПФ у 
людей старших вікових груп можуть подовжувати період 
свого напіввиведення до 120 годин.

Беручи до уваги те, що при лікуванні людей похилого 
віку часто використовується кілька медикаментів, інтернам 
викладається питання взаємодії лікарських препаратів, пи-
тання зв’язування з білками плазми крові, вплив індукторів 
та інгібіторів, конкуренція за зв’язування з рецепторами. 
Аналізуючи загальні закономірності в дії медикаментів, 
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інтерни вивчають такі явища як кумуляція, сенсибілізація, 
алергія, толерантність, лікарська залежність.

В курсі викладання інтернатури з фаху «Внутрішні 
хвороби» читається лекція «Медикаментозна хвороба» в 
якій висвітлюються питання поліморфізму проявів меди-
каментозної хвороби:

– генералізовані (мультісистемні) ураження (анафі-
лактичний шок, сивораткова хвороба, лімфаденопатії, ме-
дикаментозна лихоманка)

– з переваженим ураженням шкіри: а) ті що часто зу-
стрічаються (за типом кропив’янки, набряку Квінке, роже-
вого лишая Жибера, екземи) б) менш часто зустрічається 
(багато формна ексудативна еритема, міхурцеві висипи, 
дерматит Дюринга, васкуліти, дерматоміозити), в) що 
рідко зустрічається (синдром Лаєла, синдром Стівенса-
Джонсона).

висновок. Вивчення питань особливостей змін люд-
ського організму при старінні сприяє засвоєнню у інтернів 

практичних навичок безпечного призначення ліків людям 
похилого віку.
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виКориСтання інтераКтивного відео в СамоСтіЙніЙ роботі ліКарів у проЦеСі ЇХ 
піСлядипломноЇ підготовКи

Дорошенко О.В1., Пожар В.Й1., Сидоров Д.Ю1.
Харківська медична академія післядипломної освіти1

Обов’язковою складовою професійної діяльності 
сучасного лікаря є самостійне навчання, яке передбачає 
пошук, ознайомлення й опрацювання інформації стосов-
но ситуації, що виникла, набуття й удосконалення прак-
тичних умінь й навичок, корекцію та оновлення наявних 
знань та умінь. Самостійна робота слухачів також є важ-
ливим компонентом у післядипломній підготовці, що й 
передбачено навчальною програмою курсів тематичного 
удосконалення, спеціалізації, стажування. 

Слід зазначити, що впровадження у науку 
комп’ютерних технологій суттєво розширює сферу засто-
сування інноваційних засобів навчання у медичному вузі. 
З огляду на це, освітній процес активно перебудовується 
за принципом не лише міжособистісного, але й віртуаль-
ного, комп’ютерного спілкування у режимі активної вза-
ємодії, діалогу та співпраці. Актуальним є впровадження 
технології інтерактивного навчання.

Інтерактивне навчання – це спеціальна форма органі-
зації пізнавальної діяльності, яка сприяє активній взаємо-
дії, діалогу та взаєморозумінню між викладачем та студен-
том як рівноправними учасниками навчально-освітнього 
процесу. В центрі цієї педагогічної системи безпосередньо 
перебуває «особа, яка навчається».

Технологія інтерактивного навчання полягає у забез-
печенні розвитку самостійної інтелектуально-креативної 
складової особистості студента за умови комфортного спі-
віснування в освітньому просторі усіх учасників навчаль-
ного процесу (викладач, професор, студент, пацієнт та ро-
дичі хворого), адже без цих складових будь-яка сучасна 
педагогічна модель є апріорі нежиттєздатною.

Однією із важливих цілей самостійної роботи як фор-
ми організації навчання є ознайомлення лікарів з акту-
альними інформаційними джерелами. Зокрема, у мережі 
Інтернет доступним є потужний фонд відеоматеріалів, 

які візуалізують перебіг окремих процесів, демонструють 
технології діагностичних або лікувальних маніпуляцій, 
перебіг рідких або поширених захворювань тощо. Крім 
того, сучасні відеоматеріали дають змогу поєднати демон-
страцію процесу з перевіркою розуміння запропонованої 
інформації. Такі відео отримали назву «інтерактивних». 

Особливістю використання інтерактивного відео є 
його нелінійний перегляд, що передбачає пропонування 
відеоматеріалу невеликими порціями, кожна з яких завер-
шується запитанням. Після вибору відповіді (залежно від 
допущених помилок) глядачеві пропонується інший фраг-
мент або, навіть перехід до іншого відео чи теми. Таким 
чином, самостійна робота лікаря стає персоналізованою, 
необмеженою за тривалістю і залежить від реального рів-
ня усвідомлення пропонованого матеріалу. Зазначимо, що 
наявні конструктори (ЕduСanon, Adventr, YouTube тощо) 
дають змогу викладачам курсів післядипломної освіти 
модернізувати доступні відеофрагменти й перетворити їх 
на інтерактивні з тим, щоб забезпечити ефективну само-
стійну роботу слухачів. Отже, самостійна робота слухачів 
післядипломної освіти набуватиме нового змісту з вико-
ристанням інтерактивного відео.
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СуЧаСні теХнологіЇ у виКладанні КурСів СпеЦіалізаЦіЇ з дитяЧоЇ патологіЧноЇ 
анатоміЇ на КаФедрі патологіЧноЇ і топограФіЧноЇ анатоміЇ нмапо імені п.л. 

ШупиКа 

Дядик О.О., Шатрова К.М., Григоровська А.В., Руденко С.О., Заріцька В.І.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика

Ключові слова. Медичне навчання, сучасні техноло-
гії, дитяча патологічна анатомія.

вступ. В сучасному алгоритмі діагностичного проце-
су патогістологічне дослідження залишається невід’ємним 
компонентом у мультидисциплінарному підході до діа-
гностики і лікування практично всього спектру патологій 
організму людини. На сьогодні залишається актуальною 
та невирішеною проблемою діагностика пренатальної та 
перинатальної патології новонароджених. Значну роль 
у навчанні відіграють провідні інформаційні та цифрові 
технології. Трансдисциплінарний підхід до навчання до-
зволяє вирішити низку завдань, пов’язаних із тестуван-
ням, очно-заочною та дистанційною формами навчання 

основна частина. Кафедрою патологічної та топо-
графічної анатомії проводяться науково-практичні семі-
нари з залученням цифрових технологій. Один із таких 
семінарів присвячений сучасним аспектам діагностики 
ішемічних і гіпоксичних станів в перинатальному періоді. 
В рамках семінару обговорюються питання сучасної мор-
фологічної, клінічної та нейросонографічної діагностики 
та особливостей перебігу гіпоксичних та ішемічних ста-
нів в перинатальному періоді.

Робота учасників семінару за допомогою скануючо-
го мікроскопу, що дозволяє отримувати скани препара-
тів настільки високої якості, що можливе їх багатократне 
збільшення, порівняння окремих фрагментів препарату 
або різних скелець одного й того ж випадку (до 10 зрізів). 
Отримані скани препаратів дозволяють використовувати 

їх у відділеному доступі для телеконсультацій, порівнюва-
ти декілька серійних зрізів, додавати коментарі до зобра-
жень, проведення консиліумів в режимі on-line, трансдис-
циплінарних науково-практичних заходів.

На майстер-класі використовується скануючий мікро-
скоп Pannoramic компанії «3D Histech», який був наданий 
за підтримки ТОВ «Оптек».

На майстер-класі були розглянуті випадки із власної 
практики, які увійшли до ситуаційних завдань що до змін 
головного мозку при гіпоксичних станах та змін в легенях 
при бронхолегеневій дисплазії.

Кожному курсанту предоставлений комп’ютер, що 
покращує моніторинг роботи з залученням до обговорен-
ня всіх курсантів та одночасно забезпечує індивідуальний 
підхід до кожного курсанта.

висновки. Трансдисциплінарний підхід до комплек-
сного обстеження пацієнтів покращує рівень діагностики 
та лікування. Використання сучасних цифрових техноло-
гій суттєвий крок до такого підходу.
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вступ. Реформа вищої медичної освіти в Україні на-
гально необхідна і неминуча. Це пов’язано, перш за все з 
тим, що ми інтегруємось у світову медичну науку і світо-
ву медичну школу, іншими словами – в єдиний світовий 
медичний простір. Особливо багато питань накопичилось 
в системі післядипломної освіти і зокрема, в організації 
навчання в інтернатурі по хірургії. 

Дипломи українських вишів насьогодні необхідно 
підтверджувати у всіх країнах світу, треба складати ліцен-
зійні іспити, отже – необхідні єдині освітні програми.

Всі медичні постулати повинні бути засновані на до-
казових принципах, а це також можливо тільки при залу-
ченні великої кількості досліджень в різних країнах світу. 

Важливим є і розуміння сучасної глобалізації ви-
користання нових інформаційних технологій. Завдяки 
інтернету відкриті величезні можливості вибору джерел 
інформації, застосування інформаційних технологій в ме-
дичній освіті та медичній практиці. Необхідна підготовка 
медичних кадрів з новим типом мислення, яке відповідає 
вимогам постіндустріальної системи [1].

Сучасна медична освіта повинна забезпечити підго-
товку конкурентоздатних фахівців, здібних до комуніка-
тивних дій, до клінічного та наукового мислення, до по-
стійної самоосвіти. Сучасний лікар-хірург – це компетент-
ний, креативно мислячий, здатний вдосконалюватися та 
швидко орієнтуватися у світі, де технології розвиваються 
з шаленою швидкістю [2]. 

Основою підготовки лікаря-хірурга є інтернатура 
за спеціальністю «Хірургія», яка проводиться згідно на-
вчального плану та програми, які схвалені координацій-
ною науково-методичною Радою з післядипломної освіти 
лікарів і провізорів при Департаменті кадрової політики, 
освіти, науки Міністерства охорони здоров’я України в 
2011 році. З того часу минуло вже 7 років.

основна частина. Кафедра хірургії та анестезіоло-
гії факультету післядипломної освіти (ФПО) Запорізького 
державного медичного університету існує з 4 січня 2016 
року. На кафедрі 2017-2018р. проводять очну підготовку 32 
інтерна зі спеціальності «Хірургія» та 14 – зі спеціальності 
«Анестезіологія», 170 інтернів суміжних спеціальностей.
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Типовим навчальним планом підготовки лікарів-ін-
тернів за спеціальністю «Хірургія» передбачено навчання 
протягом 3 років. Навчання очно-заочне: 12 місяців на ка-
федрах медичних вузів і 24 місяці на базах стажування. 

Навчальний план очної частини включає 20 курсів з 
хірургічних дисцеплін та 10 додаткових програм. 

Підготовка інтернів в заочній частини відбувається в 
муніципальних лікарнях, під керівництвом завідуючого 
відділенням. Об’єм роботи відділення не завжди відпо-
відає необхідним курсам навчальної програми і кількос-
ті навчальних годин, маючи на увазі різнопланові курси 
хірургії: абдомінальної, торакальної хірургії, проктології, 
гнійної, судинної, ендокринної хірургії, опікової травми, 
амбулаторної хірургії, травматології, невідкладної гінеко-
логії і урології, онкології, дитячої хірургії. У завідувачів 
відділеннями методологічна робота по організації на-
вчального процесу не входить в функціональні обов’язки, 
тому теоретична підготовка інтернів за час заочного на-
вчання далека від необхідної. Проведення контролю знань 
і вмінь на цьому етапі також проблематичне. А це досить 
великій термін – 21 місяць.

На цей час, кафедри післядипломної освіти практично 
втрачають продуктивний зв’язок з інтернами, а коли вони 
приходять в очну частину, виникають проблеми з практич-
ною діяльністю уже в клінічних відділеннях, де цих інтер-
нів не знають. Багато питань стосується слабої теоретич-
ної підготовки інтернів.

Досвід показує, що очна і заочна форми навчання по-
винні бути єдиним нерозривним процесом, включати по-
вноцінну як теоретичну, так і практичну підготовку інтер-
на по всім курсам навчальної програми.

Назріла необхідність створення потужних універси-
тетських хірургічних клінік для післядипломної підготов-
ки лікарів-хірургів, які би включали всі необхідні відді-
лення (згідно курсам навчальної програми), де би і тео-
ретичною і практичною підготовкою займалися викладачі 
вишу. Треба визначити для кожної хірургічної дисцепліни 
терміни відпрацювання в необхідних хірургічних відді-
леннях (абдомінальному, торакальному, судинному, не-
йрохірургії, проктології, травматології, урології, дитячої 
хірургії, онкології, опіковому, гінекологічному, відділен-
нях анестезіології, реанімації та інтенсивної терапії). За 
цей час навчання необхідно засвоїти теоретичні і практич-
ні знання і вміння, скласти залік по даній навчальній про-
грамі. При цьому кількість інтернів в одному відділенні не 
має бути більше, ніж 2-3.

В університетських клініках повинні бути сконцен-
тровані кращі фахівці, які би могли відповідати за робо-

ту інтернів в операційних, розплумачити складні клінічні 
випадки, доносити сучасні діагностичні і лікувальні ме-
тоди, володіти сучасними хірургічними втручаннями. Та 
й сучасна медична апаратура, інформаційні системи, не є 
дешевими, тому їх треба концентрувати в одному центрі , 
а саме в університетській клініці.

В умовах університетської клініки можливо налаго-
джувати он-лайн контакти з іншими медичними вузами, 
слухати лекції провідних світових спеціалістів, з залу-
ченням до роботи сучасних спеціалізованих пошукових 
систем (національний центр біотехнологічної інформації, 
гугл-академії, європейської асоціації гастро-інтестіналь-
ної ендоскопії і ін.) 

По закінченню інтернатури лікар-хірург повинен 
отримати ліцензію на виконання визначених оперативних 
втручань, згідно з американськими або європейськими 
зразками, характеристику (рекомендацію) випускаючої 
кафедри.

Ліцензійне оцінювання лікарів у всьому світі базуєть-
ся на тестах, складених на підставі клінічних ситуацій. 
Це дає змогу перевірити не тільки конкретні знання, але і 
здатність до синтезу аналізу, формування висновків.

З травня 2017 року започатковано проект із тестуван-
ням наших інтернів за ліцензійними американськими тес-
тами. Але для підготовки необхідна відповідна література, 
тренінги, наші підручники не відповідають цим потребам, 
треба переходити на міжнародні підручники. Якщо корис-
туватись Інтернет-ресурсами, то необхідне добре знання 
англійської мови. З такими задачами може справитися 
тільки університетська клініка.

Для засвоєння практичних навичок потрібен потуж-
ний тренажерний центр. Знову таки, університетська клі-
ніка – єдине підходяще для цього місце. 

висновки. Підготовка лікаря-хірурга складана і важ-
лива задача. Університетська клініка – ефективний шлях 
її вирішення.

література.
Клигуненко Е. Н. Некоторые возможности дис-

танционного обучения врачей – интернов на циклы 
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інноваЦіЙні теХнологіЇ піСлядипломноЇ оСвіти провізорів 

Заліська О.М., Січкоріз О.Є., Максимович Н.М., Стасів Х.-О.Я.
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

вступ. У зв’язку з впровадженням Національного пе-
реліку ОЛЗ, проекту реімбурсації «Доступні ліки», рефор-
мою безперервної освіти фахівців охорони здоров’я акту-
альним є післядипломна підготовка провізорів на ПАЦ, в 
інтернатурі з використанням сучасних комп’ютерних тех-
нології навчання. 

основна частина. На кафедрі ОЕФ, технології ліків 
та фармакоекономіки ФПДО відповідно до вимог Поло-

ження про безперервний професійний розвиток фахівців 
для оптимізації навчання на ПАЦ, в інтернатурі були ство-
рені електронні сайти Українського відділу ISPOR (www.
uspor.org.ua), адаптовані міжнародні дистанційні модулі на 
сайті ISPOR, впроваджено новий сайт «Ліки та вагітність», 
які містять навчальні матеріали, тести з раціональне засто-
сування ліків за даними фармакоекономіки та доказової 
медицини. Уперше включено у план роботи ФПДО цикли 
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ТУ «Раціональне використання ліків за даними доказової 
медицини та фармакоекономіки», видано навчальну про-
граму, методичні рекомендації (2017) та успішно проведе-
но вищевказані цикли ТУ для провізорів лікарень у 2017-
2018 рр. 

На кафедрі для підготовки до «КРОК-3.Фармація» для 
провізорів-інтернів впроваджена на основі бази Moodle 
діє інформаційна система MISA, ФПДО має свої сторін-
ки, на яких розміщує навчальні матеріали, тести для під-
готовки до КРОК-3. Викладачами кафедри підготовлена 
електронна база тестів для провізорів-інтернів на основі 
буклетів «КРОК-3.Фармація», 2017. Аналіз комп’ютерних 
тестувань MISA для провізорів-інтернів (січень-квітень 

2018) свідчить, що зростає середній бал позитивних від-
повідей та ефективність дистанційного навчання.

висновок. Досвід кафедри ОЕФ, технології ліків 
та фармакоекономіки ФПДО свідчить про ефективність 
системи навчання з використанням інформаційно-ко-
мунікативних технологій для післядипломної і безпе-
рервної освіти інтернів, спеціалістів фармації, щоб під-
вищувати їх кваліфікацію відповідно до європейських 
стандартів. Набуті знання, вміння і компетенції дозволя-
ють провізорам надавати належну фармацевтичну опі-
ку, особливо у проектах з реімбурсації ліків, відпуску 
інсулінів з урахуванням даних доказової медицини та 
фармакоекономіки.

доСвід піСлядипломноЇ підготовКи ФаХівЦів зі СпеЦіальноСті «теХнологіЇ 
медиЧноЇ діагноСтиКи та ліКування».

Залюбовська О.І., Зленко В.В., Тюпка Т.І., Авідзба Ю.Н., Литвиненко М.І.
Харківський національний медичний університет

вступ. Зміни запропоновані у Вищої медичної осві-
ті передбачають вдосконалення матеріально-техничного, 
науково-методичного та кадрового забезпечення навчаль-
ного процесу, а входження до Європейського освітнього 
простору передбачає підготовку конкурентно-спроможно-
го фахівця з лабораторної медицини [1]. У зв’язку з чим 
з 2016 року розробляються стандарти вищої освіти для 
спеціальності 224 «Технології медичної діагностики та лі-
кування» спеціалізація «Лабораторна діагностика». Слід 
звернути увагу, що підготовка лікаря-лаборанта можлива 
тільки в медичних закладах вищої освіти, що значно по-
кращує результати навчання завдяки набуттю, як фахових 
знань так і вміння клінічно мислити.

основна частина. Інтернатура зі спеціальності «Тех-
нології медичної діагностики та лікування» у ХНМУ три-
ває один рік та складається з двох частин: теоретичної та 
практичної[3]. Під час практичної підготовки лікарі-інтер-
ни мають можливість працювати в кращіх багатопрофіль-
них лабораторіях міста, де самостійно виконують роботу 
лікаря-лаборанта, приймають участь, доповідають на лі-
карських конференціях. Під час теоретичної підготовки 
під керівництвом викладачів майбутні фахівці на клініч-
них базах кафедри працюють на сучасному лабораторно-
му обладнанні, на семінарських заняттях обговорюють 
отримані результати, встановлюють лабораторний діагноз, 
якщо необхідно складають план додаткових досліджень, в 
межах ділових ігор консультують лікаря-клініциста.

Важливим етапом підготовки конкурентно-спромож-
ного лікаря-лаборанта є наукова робота. Під час прохо-
дження теоретичного циклу, майбутні фахівці з лаборатор-
ної медицини вчатся працювати з науковою літературою, 
приймають участь у наукових семінарах кафедри, мають 
можливість брати участь у науково-дослідній роботі ка-
федри, за результатами якої публікують тези доповідей 
на науково-практичній конференції «Актуальні питання 
лабораторної медицини», яка щорічно проводиться кафе-
дрою.[2].

По закінченні теоретичного та практичного циклу 
лікарі-інтерни складають ліцензований іспит Крок-3, для 

підготовки до якого розроблені методичні рекомендації та 
робочі зошити, в яких необхідно обґрунтувати вірну від-
повідь, проводиться комп’ютерне тестування. Наскрізне 
навчання зі спеціальності «Технології медичної діагнос-
тики та лікування», а саме «Бакалавр – Магістр – Лікар 
–інтерн – Доктор філософії» дозволяє підготувати конку-
рентно-спроможного фахівця обізнаного як в практичній 
так і в науковій діяльності. 

висновки. Таким чином кафедра клінічної лабора-
торної діагностики Харківського національного медично-
го університету має певний досвід та створює необхідні 
умови для якісної підготовки фахівців зі спеціальності 224 
«Технології медичної діагностики та лікування» спеціалі-
зація «Лабораторна діагностика», що відповідає сучасним 
тенденціям, а саме здібностю встановлювати лаборатор-
них діагноз, консультувати лікаря-клініциста за резуль-
татами лабораторних досліджень та впливу лікарських 
засобів на лабораторні показники, займатися науково-до-
слідною роботою.
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СуЧаСні аСпеКти виКладання КурСу неврологіЇ ліКарям-інтернам на КаФедрі 
медиЦини невідКладниХ Станів 

Зозуля І.С., Волосовець А.О., Зозуля А.І., Боброва В.І.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м.Київ

вступ. Сучасні стандарти підготовки та навчання лі-
карів-інтернів медицини невідкладних станів вимагають 
використання під час навчального процесу використання 
цілого ряду нових педагогічних підходів для викладання 
як теоретичних аспектів дисципліни, так і практичних на-
вичок. 

Враховуючи мультидисциплінарний характер підго-
товки спеціалістів з медицини невідкладних станів варто 
відмітити, що крім неврології такі інтерни вивчають ма-
теріали цілої низки інших дисциплін, що значно розпо-
рошує увагу майбутніх клініцистів і створює необхідність 
для таргетного та інформаційно стислого викладання ін-
формаційних пакетів на заняттях та лекціях не тільки з не-
відкладної неврології, але й з усіх інших дисциплін, що 
входять у медицину невідкладних станів. 

Специфіка дисципліни медицини невідкладних ста-
нів також потребує практично-орієнованого викладання 
з максимальним наголосом на швидке реагування щодо 
зміни стану пацієнта і моментальне, навіть рефлекторне 
відтворення необхідних практичних маніпуляцій та лікар-
ських призначень.

Крім того, психологічний портрет сучасного поколін-
ня молодих лікарів має свої особливості. В сучасній со-
ціально-психологічній науковій літературі молоді люди 
23-24 років, що наразі навчаються в якості інтернів-ме-
диків, відносяться до так званого «покоління міленіалів». 
Важливою особливістю даної страти населення є обмеже-
не сприйняття інформаційного потоку у вигляді коротких 
інформаційних пакетів (короткі повідомлення, ессе, си-
нопсиси, рев`ю, твіти, тези тощо) і проблеми із сприйнят-
тям великих об’ємів одноформатної інформації у вигляді 
довгих лекцій, підручників та ґрунтовних статей і моно-
графій. Така особливість, на думку дослідників, пов’язана 
із активним розповсюдженням інтернет-культури спілку-
вання в соціальних мережах та сприйняття лише корот-
коформатних повідомлень із автоматичним ігноруванням 
текстів з великим об’ємом інформації [1, 2].

Всі вищезгадані особливості призвели до необхіднос-
ті перегляду старих схем викладання клінічних дисциплін 
з метою підвищення ефективності та наочності навчаль-
ного процесу на кафедрі медицини невідкладних станів.

мета роботи: розробка і впровадження нових мето-
дів навчання в клініко-педагогічну практику викладання 
дисципліни невідкладної неврології лікарям-інтернам на 
кафедрі медицини невідкладних станів.

матеріали і методи. Сприйняття інформації людиною 
забезпечується комплексною роботою органів спеціалізо-
ваної чутливості та вищих мозкових функцій. Саме тому 
основний масив інформації нераціонально спрямовувати 
лише на один орган чуття, що призведе до швидкого пере-
навантаження та припинення сприйняття інформації [3]. 

Розуміння даних фізіологічних особливостей стало 
основою для введення в процес викладання матеріалу но-
вих способів передачі навчальної інформації від викладача 
до інтернів. Так, текстова структура лекційних презента-
цій по неврології була значно модифікована за допомогою 
наочних схем та навчальних відеофільмів (NUCLEUS, 
MediVisual тощо), які у візуальному 3D-форматі в динамі-

ці демонструють особливості клініки та патогенезу невід-
кладних станів. 

Крім того змінився формат проведення самих лекцій з 
безперервної подачі інформації в напрямку «викладач-сту-
дент» на динамічний діалог із постановкою проблемних 
питань та залучення інтернів до наукової дискусії і актив-
ного обговорення практичного матеріалу. 

Важливим елементом було також доповнення тео-
ретичного лекційного матеріалу ілюстраціями у вигляді 
клінічних випадків з власної неврологічної практики ви-
кладачів. 

Модифікація схеми проведення практичних занять 
також була проведена з огляду на вищеописані особли-
вості сприйняття інформації сучасними інтернами. В 
тій частині заняття, де проводиться розбір теоретичного 
матеріалу, також використовувалися відеоматеріали та 
3D-моделювання для ілюстрації патогенетичних проце-
сів. Для більшої наочності різні патологічні стани моде-
лювалися у віртуальних програмах-симуляторах (Axiom 
Neuro). 

Практична частина заняття проводилася у нейрохі-
рургічному відділенні лікарні безпосередньо біля ліжка 
хворого. Проводилася демонстрація практичних навичок 
неврологічного огляду пацієнта та наступний колектив-
ний аналіз терапевтичної ситуації у вигляді вирішення 
клінічної задачі лікарями-інтернами. 

Важливим елементом як проведення лекцій, так і 
практичних занять, був тайм-менеджмент навчального 
процесу. Оскільки великий об’єм інформації та інтен-
сивний спосіб її надходження знижував ефективність 
запам’ятовування серед інтернів-міленіалів, дані подава-
лись тезисно, коротко, з образним поясненням та викорис-
танням спеціалізованих педагогічних мнемотехнік, після 
чого інтернам надавалася можливість відпочити та засво-
їти інформацію шляхом збільшення числа перерв, проте 
зменшення їх тривалості для дотримання часу заняття 
згідно розкладу.

результати. Ефективність представленої модифіка-
ції була оцінена шляхом аналізу успішного складання за-
ключного іспиту (а саме – неврологічної його частини) 
лікарями-інтернами на кафедрі медицини невідкладних 
станів за 2017 рік. Так, протягом 2017 року на кафедрі на-
вчалося 62 інтерни, які почали навчання у 2015 році і про-
йшли 2 курси викладання дисципліни неврології на очно-
му циклі інтернатури протягом 1,5 року навчання.

Групою контролю були 90 інтернів, що поступили в 
інтернатуру на кафедру медицини невідкладних станів у 
2014 році, які закінчили навчання у 2016 році за анало-
гічною схемою, проте заняття по неврології у них прово-
дилися згідно класичної схеми викладання без описаних 
вище модифікацій.

Результати заключного іспиту показали, що інтерни 
2017 року випуску демонстрували кращій рівень відтво-
рення знань на фінальному теоретичному іспиті та кращій 
рівень володіння практичними навичками, ніж інтерни 
контрольної групи, що склали іспит в 2016 році. Це під-
тверджувалося середнім балом в 3,98±0,16 по дисциплі-
ні неврологія в основній групі: 16 інтернів отримали по 
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неврології оцінку «задовільно», 31 – оцінку «добре», 15 
лікарів – оцінку «відмінно». В той же час для контрольної 
групи показники були іншими – середній бал по невро-
логії на заключному іспиті склав лише 3,64±0,18 бала: 42 
інтерни отримали «задовільно», 38 – оцінку «добре», а 10 
лікарів – оцінку «відмінно».

висновки. Отже, запровадження у педагогічну прак-
тику нових методів навчання та передачі інформації з ура-
хуванням фізіологічних та психологічних особливостей 
сучасних інтернів дозволяє покращити рівень підготовки 
з дисципліни невідкладної неврології серед лікарів-інтер-
нів на кафедрі медицини невідкладних станів. Цей досвід 
може бути використаний і для викладання інших дисци-

плін, що дозволить значно підняти середній рівень квалі-
фікованості вищого медичного персоналу первинної лан-
ки надання медичної допомоги.
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вимоги до матеріально-теХніЧного забезпеЧення навЧальноЇ лабораторіЇ, яКу 
виКориСтовують для праКтиЧноЇ підготовКи ліКарів-інтернів і КурСантів із 

СпеЦіальноСті «КлініЧна лабораторна діагноСтиКа»

Ігнатьєв О.М., Панюта О.І., Турчин К.А., Прутіян Т.Л.
Одеський національний медичний університет

вступ. Реформування системи охорони здоров’я 
включає принципову зміну моделі лабораторної служби 
у вигляді централізації лабораторій, розширення спектру 
досліджень, впровадження стандартів управління і контр-
олю якості. Що потребує зміни у підготовці персоналу ла-
бораторії для відповідності новим умовам праці.

мета дослідження. Сформулювати вимоги до мате-
ріально-технічного забезпечення учбової лабораторії, яка 
дозволить проводити навчання у напрямках і за переліком 
вимог до сучасної кличної лабораторії.

Матеріали і методи. Було проаналізовано:
– відрив між сучасним загально визнаним рівнем 

знать і можливостей лабораторної діагностики і фактич-
ним станом більшості малопотужних клініко-діагностич-
них лабораторій;

– напрямки підготовки лікарів-лаборантів у відповід-
ності до вимог програми навчання і міжнародних стандар-
тів лабораторних досліджень.

На підставі чого було розроблено програму переосна-
щення міжкафедральної лабораторії університетської клі-
ніки ОНМедУ.

результати і обговорення: Понад 75% всіх лаборато-
рій зосереджено в комунальних установах, 65% всіх лабо-
раторій (у т.ч. приватні, відомчі та ін.) відносяться до так 
званих «клініко-діагностичних», що означає обмеження 
як по напрямкам – лише загальноклінічні, гематологічні 
і окремі біохімічні дослідження, так і за переліком дослі-
джень в рамках цих напрямків, який для стандартної ла-
бораторії не перевищує 150-200 показників. Ці обмеження 
пов’язані з методиками, які залишаються здебільшого ма-
нуальними, затвердженими у 1972-1979 роках, обмежен-
нями обладнання, окремі зразки якого використовується 
ще з радянських часів і, за відсутністю виробництв, не ре-

монтуються або ремонтуються за рахунок деталей з інших 
аналогічних застарілих апаратів.

Підготовка персоналу лабораторії до роботи в нових 
умовах включає:

– планування і контроль атестації і компетенції спів-
робітників лабораторії;

– навчання з усіх форм діяльності (організаційна, опе-
раційна, інформаційна, облік і звітність);

– визначення цінності окремих напрямків роботи і 
вдосконалення їх для підвищення якості отриманих ре-
зультатів.

висновки. Походячи з зазначеного програма забезпечен-
ня матеріально-технічної бази учбової лабораторії включала:

– вимоги до апаратури щодо якості досліджень, забез-
печення різноманіття типів вимірювань, достатнього рів-
ню автоматизації процесів, безпечності для працівників 
лабораторії та оточення;

– управління інформаційними потоками завдяки інте-
грації з обчислювальною технікою і системами докумен-
тації, що потребує лабораторної інформаційної системи, 
яка дозволяє сформувати мережу комп’ютерів лаборато-
рії, забезпечити захист і обмін інформацією між мережею 
лабораторії і іншими підрозділами клініки;

– заходи, спрямовані на підвищення дисципліни праці 
(у т.ч. режими допуску, відео реєстрації, управління ліф-
тами та ін.);

– антикорупційні заходи.

література.
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СамоСтіЙна робота яК СКладова піСлядипломноЇ підготовКи ліКарів за ФаХом 
«терапія»

Іманова Н.І.
Харківська медична академія післядипломної освіти

Однією з форм організації навчального процесу, яка 
максимально сприяє розвитку професійної особистості та 
самовдосконаленню є самостійна робота фахівця. Разом з 
невпинним збільшенням науково-практичної інформації у 
медичній галузі зростає і роль самостійної підготовки слу-
хачів з використанням різних джерел інформації. Проте, в 
процесі базового контролю рівня знань лікарів викладачі 
відзначають здебільшого його невідповідність сучасним 
уявленням про діагностику та лікування найбільш поши-
рених захворювань[1].

З метою сприяння засвоєнню та систематизації вели-
кого обсягу потрібних знань, навичок та вмінь, яких по-
требує лікар-терапевт у своїй професійній діяльності, на 
кафедрі терапії ХМАПО у підготовці лікарів широко за-
стосовуються методичні посібники для самостійної робо-
ти з різних нозологій, розроблені безпосередньо виклада-
чами кафедри.

Посібники складені таким чином, що дозволяють слу-
хачеві самостійно оцінити свій початковий рівень знань з 
певної нозології, знайти сучасну інформацію з додаткових 
джерел. У якості останніх пропонуються використовува-
ти електронні інформаційні джерела, мультимедійні ком-
пакт-диски, сучасні національні та закордонні підручни-

ки, фахові періодичні видання. Після вивчення певного 
обсягу інформації, лікар може за допомогою посібника 
систематизувати її та впевнитися у засвоєнні матеріалу, 
вирішивши клінічні задачі та відповівши на питання за-
ключного контролю знань, які забезпечені ключами для 
самоконтролю.

Таким чином, формування навичок самостійного на-
вчання у слухачів сприяє формуванню звички до безпе-
рервної освіти у кожного конкретного фахівця, та устав-
ленню стійкої тенденції до безперервного професійного 
розвитку лікарів і конкурентоспроможності галузі в ці-
лому.
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тернів як складова частина їхньої підготовки за спеціаль-
ністю «Терапія» / П. Г. Кравчун, О. М. Шелест, І. М. До-
бровольська, О. І. Шушляпін, О. П. Сидоров, П. І. Ринчак 
// Сучасний стан та перспективи підготовки лікарів-інтер-
нів у Харківському національному медичному університе-
ті : матеріали 41-ї науково-методичної конференції, при-
свяченої 210-й річниці ХНМУ, Харків, 28 квітня 2015 р. 
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навЧально-методиЧне забезпеЧення віртуально-навЧального проСтору moodle 
у СиСтемі піСлядипломноЇ медиЧноЇ оСвіти

Касьянова О. М., Долгопол О.О., Разумна А.Г., Швецова Г.А., Андрейко Я.В.
Харківська медична академія післяди пломної освіти

вступ. Розвиток мережевих комп’ютерних технологій 
визначає нові перспективи для організації дистанційної 
освіти. Одна з популярних відкритих систем управління 
навчанням Moodle зараз є альтернативою для академічної 
активності слухачів у системі післядипломної медичної 
освіти. Якість навчально-методичного забезпечення Moodle 
безпосередньо впливає на рівень компетентностей слухачів.

основна частина. Кафедра педагогіки, філософії 
та мовної підготовки ХМАПО активно впроваджує в на-
вчальний процес слухачів віртуальний навчальний про-
стір Moodle. Постійна взаємодія слухачів та викладачів 
у процесі навчання забезпечується традиційними (e-mail, 
форум, чат) способами та у формі вебінарів (онлайн-тре-
нінги). Набір елементів «глосарій», «завдання», «тест», 
«форум», «ресурс», «груповий проект» дозволяє підтри-
мувати зворотній зв’язок. Задля забезпечення ефективної 
самостійної роботи відбувається наповнення навчальних 
матеріалів: текстів лекцій, методичних розробок практич-
них та семінарських занять, мультимедійних презентацій, 
файлів з тестовими завданнями для самоконтролю тощо. 

Основу сучасної дистанційної освіти складає організація 
постійного зворотного зв’язку за допомогою листування 
електронною поштою, контролю за самостійною роботою 
слухачів тощо. 

висновки. Досвід впровадження системи Moodle на 
кафедрі педагогіки, філософії та мовної підготовки ХМА-
ПО дозволяє виявити її переваги: простоту засвоєння та 
можливість автоматизованого контролю навчальної ді-
яльності слухачів. Попри великі затрати праці викладача 
над створенням навчально-методичного забезпечення цієї 
системи, Moodle дозволяє використовувати лекційні мате-
ріали, тести, завдання. Перспективним, на нашу думку, є 
об’єднання окремих курсів, дисциплін, циклів тематично-
го удосконалення в єдину систему.
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УДК 378.22:61(477.84) 
доСвід підготовКи доКторів ФілоСоФіЇ за оСвітньо-науКовими програмами 
у дерЖавному виЩому навЧальному заКладі „тернопільСьКиЙ дерЖавниЙ 

медиЧниЙ універСитет імені і.я. горбаЧевСьКого мініСтерСтва оХорони здоров’я 
уКраЇни”

Кліщ І. М., Потіха Н. Я., Ковалик О.С.
ДВНЗ „Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України”

the eXpeRIence of doctoRS phIloSophy pRepaRatIon foR educatIonal and ScIentIfIc 
pRogRamS In the State InStItutIon of hIgheR educatIon „іvan ноRbachevSKy 

teRnopIl State medIcal unIveRSIty of the mInIStRy of health of uKRaIne”

Klishch I. M., Potikha N. Ya., Kovalyk O. S.
І. Ноrbachevsky Ternopil State Medical University

Мета роботи ‒ проаналізувати процес підготовки 
докторів філософії за освітньо-науковими програмами у 
Тернопільському державному медичному університеті та 
встановити відповідність його вимогам чинного законо-
давства України.

основна частина. У Державному вищому навчаль-
ному закладі „Тернопільський державний медичний уні-
верситет імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони 
здоров’я України” ліцензовано підготовку докторів філо-
софії за спеціальностями: 222 Медицина, 226 Фармація, 
221 Стоматологія, 228 Педіатрія галузі знань 22 Охорона 
здоров’я та за спеціальністю 091 Біологія галузі знань 09 
Біологія. Підготовка докторів філософії здійснюється за лі-
цензованими освітньо-науковими програмами та навчаль-
ними планами, затвердженими Вченою радою університету 
для кожної спеціальності на правах автономії та самовряд-
ності навчального закладу. Протягом терміну навчання у 
аспірантурі аспірант повинен виконати індивідуальний на-
вчальний план та захистити дисертаційну роботу.

висновок. У ДВНЗ „Тернопільський державний ме-
дичний університет імені І.Я. Горбачевського Міністер-
ства охорони здоров’я України” підготовка докторів філо-
софії здійснюється відповідно до чинного законодавства 
України відповідно до розроблених освітньо-наукових 
програм у межах ліцензованих спеціальностей. Створено 
усі належні умови ефективної організації освітньої та на-
укової складових відповідних програм підготовки. 

Ключові слова: освітньо-наукова програма; доктор 
філософії; наукова робота; навчальний процес.

The aim of the work ‒ to analyze the process of doctors 
philosophy preparation for educational and scientific programs 
in the Ternopil State Medical University and to establish 
compliance with its requirements of the current legislation of 
Ukraine.

The main body. The doctors philosophy preparation in 
the following specialties 222 Medicine, 226 Pharmacy, 221 
Dentistry, 228 Pediatrics of the field of knowledge 22 Health 
Care and specialty 091 Biology of the field of knowledge 09 
Biology has been licensed in the State Institution of Higher 
Education „Іvan Ноrbachevsky Ternopil State Medical 
University of the Ministry of Health of Ukraine”. The doctors 
philosophy preparation is trained by licensed educational 
programs and curricula approved by the Academic Council of 
the University for each specialty on the rights of autonomy 
and self-government of the educational institution. The 
postgraduate student must complete an individual curriculum 
and defend his dissertation during the time of education.

conclusion. The doctors philosophy preparation is 
carried out in accordance with the current legislation of 
Ukraine in accordance with developed educational and 
scientific programs within the limits of licensed specialties in 
the State Institution of Higher Education „Іvan Ноrbachevsky 
Ternopil State Medical University of the Ministry of Health of 
Ukraine”. All proper conditions for the effective organization 
of the educational and scientific components of the relevant 
training programs are created.

Key words: educational-scientific program; doctor of 
philosophy; scientific work; educational process.

вступ. Динамічний процес інтеграції України до Єв-
ропейського простору вищої освіти вимагає постійного 
перегляду та оновлення стандартів підготовки фахівців 
галузі знань „Охорона здоров’я”, модернізації освітніх 
програм з урахуванням компетентнісного підходу з метою 
підвищення якості і ефективності освітнього процесу, що, 
в свою чергу, зумовить підвищення рівня конкурентоспро-
можності випускників вищих медичних закладів [1]. 

У світлі імплементації нового „Закону про Вищу 
освіту” питання якісної підготовки фахівців на третьому 
(освітньо-науковому) рівні стоїть особливо актуально. Так, 
у Статті 5 Закону України „Про вищу освіту” встановлені 
нові поняття рівнів вищої освіти і окреслена їх відповід-
ність рівням Національної рамки кваліфікацій. Зокрема: 
„третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти відпові-
дає восьмому кваліфікаційному рівню Національної рамки 
кваліфікацій і передбачає здобуття особою теоретичних 
знань, умінь, навичок та інших компетентностей, достат-
ніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних 
проблем у галузі професійної та/або дослідницько-іннова-
ційної діяльності, оволодіння методологією наукової та 
педагогічної діяльності, а також проведення власного на-
укового дослідження, результати якого мають наукову но-
визну, теоретичне та практичне значення” [2]. Відповідно 
до дискрипторів Національної рамки кваліфікацій, доктор 
філософії повинен володіти найбільш передовими концеп-
туальними та методологічними знаннями в галузі науково-
дослідної та/або професійної діяльності і на межі предмет-
них галузей, уміти проводити критичний аналіз, оцінку і 
синтез нових та складних ідей, спілкуватися в діалоговому 
режимі з широкою науковою спільнотою та громадськіс-
тю в певній галузі наукової та/або професійної діяльності, 
ініціювати інноваційні комплексні проекти, бути лідером 
та мати повну автономність під час реалізації проектів [3].

Суттєвою особливістю модернізації вищої медичної 
освіти в Україні є те, що вищим навчальним закладам на-
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дане право самостійно розробляти власні освітні (освіт-
ньо-професійні чи освітньо-наукові) програми. Адже у 
Законі України „Про вищу освіту” чітко прописана авто-
номія вищого навчального закладу, що означає його само-
стійність, незалежність та відповідальність у прийнятті 
рішень стосовно розвитку академічних свобод, організації 
освітнього процесу, наукових досліджень, внутрішнього 
управління, економічної та іншої діяльності, самостійного 
добору і розстановки кадрів у межах, встановлених даним 
законодавчим документом [2].

Мета роботи ‒ провести аналіз процесу підготовки 
докторів філософії за освітньо-науковими програмами у 
Тернопільському державному медичному університеті та 
встановити відповідність його вимогам чинного законо-
давства України.

основна частина. У державному вищому навчаль-
ному закладі „Тернопільський державний медичний уні-
верситет імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони 
здоров’я України” ліцензовано підготовку докторів філо-
софії за спеціальностями: 222 Медицина, 226 Фармація, 
221 Стоматологія, 228 Педіатрія галузі знань 22 Охорона 
здоров’я та за спеціальністю 091 Біологія галузі знань 09 
Біологія відповідно до наказів МОН України „Про ліцен-
зування освітньої діяльності на третьому (освітньо-на-
уковому рівні)”. Загальний ліцензований обсяг підготовки 
докторів філософії складає 95 осіб. Підготовка здобувачів 
вищої освіти ступеня доктора філософії здійснюється 
в аспірантурі за очною (денною, вечірньою) та заочною 
формами навчання, а також поза аспірантурою (для осіб, 
які професійно провадять науково-педагогічну діяльність 
за основним місцем роботи в університеті).

Підготовка докторів філософії здійснюється за ліцен-
зованими освітньо-науковими програмами та навчальни-
ми планами, розробленими відповідно до вимог „Порядку 
підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філо-
софії та доктора наук у вищих навчальних закладах (на-
укових установах)”, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 23.03.2016 № 261 [4]. Освітньо-на-
укові програми та навчальні плани затверджені Вченою 
радою університету для кожної спеціальності на правах 
автономії та самоврядності навчального закладу. 

Освітньо-наукові програми підготовки докторів філо-
софії визначають передумови доступу до навчання, орієн-
тацію та основний фокус підготовки, обсяг кредитів Євро-
пейської кредитної трансферно-накопичувальної системи 
(ЄКТС), необхідний для здобуття освітньо-наукового ступе-
ня доктора філософії, перелік загальних та спеціальних (фа-
хових) компетентностей, нормативний і варіативний зміст 
підготовки фахівця, сформульований у термінах результатів 
навчання та вимоги до контролю якості вищої освіти. Освіт-
ньо-наукові програми розраховані на чотири академічних 
роки. Вони включають у себе освітню і наукову складові та 
передбачають набуття чотирьох основних компетентностей 
відповідно до Національної рамки кваліфікацій [3, 4]: 

1. Здобуття глибинних знань із спеціальності (групи 
спеціальностей), за якою (якими) аспірант (ад’юнкт) про-
водить дослідження, зокрема засвоєння основних концеп-
цій, розуміння теоретичних і практичних проблем, історії 
розвитку та сучасного стану наукових знань за обраною 
спеціальністю, оволодіння термінологією з досліджувано-
го наукового напряму. 

2. Оволодіння загальнонауковими (філософськими) 
компетентностями, спрямованими на формування систем-

ного наукового світогляду, професійної етики та загально-
го культурного кругозору. 

3. Набуття універсальних навичок дослідника, зокре-
ма усної та письмової презентації результатів власного 
наукового дослідження українською мовою, застосування 
сучасних інформаційних технологій у науковій діяльності, 
організації та проведення навчальних занять, управління 
науковими проектами та/або складення пропозицій щодо 
фінансування наукових досліджень, реєстрації прав інте-
лектуальної власності. 

4. Здобуття мовних компетентностей, достатніх для 
представлення та обговорення результатів своєї наукової 
роботи іноземною мовою (англійською або іншою відпо-
відно до специфіки спеціальності) в усній та письмовій 
формі, а також для повного розуміння іншомовних науко-
вих текстів з відповідної спеціальності. 

Загальний обсяг освітньої складової програми скла-
дає 48 кредитів ЄКТС, які здобувач наукового ступеня 
доктора філософії повинен опанувати протягом трьох ро-
ків навчання. Освітня складова програми оформляється 
здобувачем наукового ступеня доктора філософії у вигляді 
індивідуального навчального плану. Усі навчальні плани 
аспірантури містять узгоджену нормативну частину (36 
кредитів ЄКТС). Нормативні навчальні дисципліни забез-
печують, зокрема, оволодіння загальнонауковими (філо-
софськими) компетентностями, спрямованими на форму-
вання системного наукового світогляду, професійної етики 
та загального культурного кругозору (6 кредитів ЄКТС); 
набуття універсальних навичок дослідника, зокрема: 
усної та письмової презентації результатів власного на-
укового дослідження українською мовою, застосування 
сучасних інформаційних технологій у науковій діяльності, 
організації та проведенні навчальних занять, управління 
науковими проектами та/або складення пропозицій щодо 
фінансування наукових досліджень, реєстрації прав інте-
лектуальної власності (9 кредитів ЄКТС); здобуття мов-
них компетентностей, достатніх для представлення та 
обговорення результатів своєї наукової роботи іноземною 
мовою в усній та письмовій формі, а також для повного 
розуміння іншомовних наукових текстів з відповідної спе-
ціальності (6 кредитів ЄКТС); здобуття глибинних знань 
із спеціальності, за якою аспірант проводить дослідження, 
зокрема засвоєння основних концепцій, розуміння теоре-
тичних і практичних проблем, історії розвитку та сучас-
ного стану наукових знань за обраною спеціальністю (15 
кредитів ЄКТС).

Варіативна частина навчальних планів розрахована 
на 12 кредитів і передбачає теоретичну та практичну під-
готовку за спеціальністю і спеціалізацією аспіранта. Вона 
спрямована на формування спеціальних компетентностей. 
Особливістю підготовки докторів філософії у галузі 22 
Охорона здоров’я є велика кількість спеціалізацій за кож-
ною спеціальністю, що вимагає розробки окремих робо-
чих програм із відповідних дисциплін.

Навчальний план аспірантури містить інформацію 
про графік навчального процесу, перелік та обсяг на-
вчальних дисциплін, послідовність їх вивчення, форми 
проведення навчальних занять, кількість аудиторних та 
позааудиторних годин, форми поточного і підсумкового 
контролю. Проходження освітньої складової аспірантури 
передбачає лекційні курси, семінарські, практичні занят-
тя, написання курсових робіт, складання іспитів та заліків, 
індивідуальну самостійну роботу аспіранта, у тому числі, 
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самопідготовку у бібліотеці університету з використанням 
наявних інформаційних ресурсів, індивідуальні консуль-
тації викладачів тощо.

Відповідно до вимог законодавства, з’явились сучасні 
та необхідні для аспірантів дисципліни, як от: „Академічна 
доброчесність”, „Іноземна мова наукового спілкування”, 
„Методологія наукового дослідження”, „Клінічна епідемі-
ологія та доказова медицина”, „Філософія науки”, „Педа-
гогіка та психологія вищої школи з основами риторики”, 
„Методологія і техніки інструментальних та лабораторних 
досліджень”, „Аналіз сучасних проблем та наукових на-
прямків в охороні здоровʼя” тощо, які є корисними у під-
готовці майбутнього викладача вищої медичної школи.

Слід відмітити, що в університеті організовано вступ-
ну кампанію до аспірантури у відповідності до сучасних 
вимог: вступні випробування включають іспит зі спеці-
альності у вигляді тестового екзамену (складання тестів 
множинного вибору типу КРОК) у Навчально-науковому 
відділі тестування знань студентів, який є структурним 
підрозділом університету, а також іспит з іноземної мови 
в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських 
рекомендацій з мовної освіти. 

Наукова складова освітньо-наукової програми пе-
редбачає проведення власного наукового дослідження 
під керівництвом наукового керівника та оформлення 
його результатів у вигляді дисертаційної роботи. Вона 
оформляється здобувачем наукового ступеня доктора фі-
лософії у вигляді індивідуального плану наукової роботи. 
Невід’ємною частиною наукової складової аспірантури є 
підготовка та публікація наукових статей, оприлюднення 
результатів роботи на наукових конференціях, конгресах, 
симпозіумах.

Протягом строку навчання в аспірантурі аспірант 
зобов’язаний виконати усі вимоги освітньо-наукової про-
грами, зокрема здобути теоретичні знання, уміння, нави-
чки та інші компетентності, достатні для продукування 
нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі 
професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльнос-
ті, оволодіти методологією наукової та педагогічної ді-
яльності, а також провести власне наукове дослідження, 
результати якого мають наукову новизну, теоретичне та/
або практичне значення, та захистити дисертацію [4]. Слід 
відмітити, що обов’язковою умовою допуску аспіранта до 
захисту дисертаційної роботи є успішне виконання ним 
індивідуального навчального плану. 

В університеті створюються усі передумови для 
успішного освоєння освітньо-наукових програм здобу-
вачами вищої освіти ступеня доктора філософії завдяки 
сформованій концепції викладання дисциплін циклів за-
гальної та професійної підготовки, а також створення на-
лежних умов виконання наукової складової.

висновок. У Державному вищому навчальному за-
кладі „Тернопільський державний медичний університет 
імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я 
України” підготовка докторів філософії здійснюється від-
повідно до чинного законодавства України відповідно до 
розроблених освітньо-наукових програм у межах ліцензо-

ваних спеціальностей. Керівництво університету та науко-
во-педагогічні кадри створюють усі належні умови ефек-
тивної організації освітньої та наукової складових від-
повідних програм підготовки. Перспективним напрямом 
подальшого вдосконалення підготовки докторів філософії 
є розширення міжнародних програм співробітництва, зо-
крема шляхом реалізації програм міжнародної академіч-
ної мобільності.
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навЧання в інтернатурі на КаФедрі пСиХіатріЇ, нарКологіЇ та медиЧноЇ 
пСиХологіЇ: традиЦіЙні та СуЧаСні підХоди

Кожина Г.М., Самардакова Г.О., Стрельнікова І.М., Гайчук Л.М.
актуальність. Враховуючи високі вимоги до якісної 

медичної допомоги в Україні та наближення її до євро-
пейських і світових стандартів, необхідно продовжувати 
впровадження сучасних підходів до навчання лікарів-ін-
тернів під час проходження інтернатури зі збереженням 
накопиченого досвіду в найкращих традиціях вітчизняної 
психіатричної школи. 

Постійні соціальні зміни та перебудови в українському 
суспільстві, нестабільний економічний стан, продовження 
бойових дій на сході України призводить до погіршення 
психічного здоров’я населення України. За статистичними 
даними збільшується кількість невротичних та пов’язаних 
зі стресом захворювань, зловживань психоактивними ре-
човинами, нехімічних аддикцій, психічних розладів при 
органічних ураженнях головного мозку, екзацербації хро-
нічних ендогенних психічних захворювань. Це обумов-
лює потребу в висококваліфікованих фахівцях-психіатрах 
та вимагає від професорсько-викладацького колективу 
кафедри психіатрії, наркології та медичної психології 
приділяти велику увагу сучасним технологіям навчання, 
світовим стандартам діагностики та лікування психічних 
захворювань, щоб майбутні лікарі-психіатри мали глибокі 
професійні знання з існуючої психічної патології та були 
конкурентоспроможними на медичному ринку праці. 

Мета статті – узагальнення досвіду використання тра-
диційних методів та сучасних технологій для навчання в 
інтернатурі майбутніх лікарів-психіатрів.

Виклад основного матеріалу. Викладання в інтернату-
рі дисципліни «Психіатрія» триває 1,5 роки та проводить-
ся згідно з типовим навчальним планом, що передбачає 
лекції, семінари, практичні заняття, складається з очного 
та заочного циклів. 

Дуже важливо, щоб майбутні лікарі-психіатри при-
ймати активну участь у процесі навчання. Для цього необ-
хідно навчитись самостійно проводити науковий пошук, 
аналізувати сучасні вітчизняні та зарубіжні медичні публі-
кації, критично оцінювати отриману інформацію, переві-
ряти її доказовість, вчитись використовувати на практиці 
отримані результати.

 Опанування практичними навичками та уміннями 
проводиться під час лікувальної роботи в психіатричних 
відділеннях під керівництвом викладачів. Особлива увага 
приділяється оволодінню сучасними методами діагности-
ки і лікування з позицій доказової медицини. Усі лікарі-
інтерни постійно беруть участь у курації хворих, щотиж-
ня готують інформацію про найбільш складних пацієнтів, 
яка підлягає обговоренню та аналізу у групі під керівни-
цтвом викладача. Інтерн вчиться робити доповідь історії 
хвороби пацієнта, готуючи та надаючи всю необхідну 
інформацію з використанням професійної термінології, 
сучасних питань етіології та патогенезу, клінічних ознак 
захворювання, наявності супутніх захворювань, сучасних 
стандартів лікування, профілактики захворювання та пси-
хоосвіти.

Інтерни також готують реферативні доповіді до прак-
тичних і семінарських занять, беруть участь у науково-
практичних конференціях, що залишаються важливим 
компонентом навчального процесу. При підготовці до клі-
нічних та науково-практичних конференцій лікарі-інтерни 

поглиблено опрацьовують навчальний матеріал та допо-
внюють його сучасними даними, результатами власних 
досліджень, готуючись презентувати наукову інформацію 
для цільової аудиторії.

Лікарі-інтерни регулярно беруть участь у засіданні то-
вариства неврологів, психіатрів та наркологів, у відкритих 
лікарняних розборах діагностично-складних клінічних 
випадків, патологоанатомічних конференціях.

За досвідом кафедри, клінічні розбори та проблемно-
орієнтовані заняття під час навчання в інтернатурі є висо-
коефективними формами проведення занять. Ці форми на-
вчання максимально наближені до повсякденної лікарської 
практики, а головне, спрямовані на активний процес по-
шуку та здобуття знань, формуванню клінічного мислення. 
Вирішення та розв’язання нестандартних завдань, допома-
гає лікарю-інтерну опановувати нові знання, уміння, нави-
чки, що знадобляться в майбутній практичній діяльності.

Завдяки сучасним технологіям навчання, в навчаль-
ному процесі з’явилась можливість імітації реальності, 
відпрацювання складних практичних навичок, вирішення 
складних клінічних питань, що є запорукою безпеки з по-
гляду ризиків у ситуаціях імовірної помилки. З сучасних 
технологій навчання в процесі підготовки лікарів-інтернів 
найбільш широко застосовуються кейс-методи, мозковий 
штурм, ігрові технології, які допомагають активізувати 
самостійну роботу майбутніх фахівців. Уводячи лікаря-
інтерна в стан емоційної та інтелектуальної напруги, ін-
терактивні технології стимулюють пізнавальний інтерес 
інтерна до навчальної діяльності, спонукають до пошуку 
нових знань, розвитку клінічного мислення, пізнавальної 
самостійності та роботі в команді. Використовуючи ви-
щенаведені стимуляційні технології навчання лікарі-ін-
терни мають можливість відпрацювати до автоматизму 
більшість необхідних практичних навичок в ігровій формі 
під час навчання. Це дасть можливість вільно застосову-
вати ці вміння в майбутній роботі лікаря-психіатра. За-
значені методи є успішною альтернативою навчанню на 
хворих під час подолання дефіциту практичних навичок 
лікарської діяльності та засобом оцінення ефективності 
навчання інтернів. 

Інтернів навчають активно використовувати інтернет-
ресурси, сучасні інформаційні технології, завдяки яким 
вони можуть брати участь в онлайн-конференціях, онлайн-
лекціях, дистанційних тренінгах, тощо. Вільний доступ до 
інформаційних ресурсів, сучасних комп’ютерних техно-
логій допомагає здобувати сучасні медичні знання.

Наприкінці навчання в інтернатурі майбутні спеціа-
лісти повинні успішно скласти ліцензійний інтегрований 
екзамен – «Крок-3», тому впродовж всього періоду на-
вчання в інтернатурі створюються необхідні умови підго-
товки до його успішного складання.

висновки. На нашу думку, безперервний процес ово-
лодіння знаннями, навичками та вміннями завдяки вико-
ристанню сучасні підходів до навчання лікарів-інтернів 
під час проходження інтернатури зі збереженням накопи-
ченого досвіду в найкращих традиціях вітчизняної психі-
атричної школи є запорукою якісної післядипломної осві-
ти. Таким чином, спираючись на багаторічний досвід під-
готовки лікарів-інтернів на кафедрі психіатрії, наркології 
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та медичної психології, вищенаведені підходи допомага-
ють ефективно готувати сучасних конкурентоспроможних 
спеціалістів у сфері психіатрії.
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У статті наведено принципи, проблеми та перспекти-
ви застосування дистанційної форми навчання як шляху 
оптимізації та інтенсифікації підготовки лікарів, зокрема 
на етапі післядипломної освіти.

This paper describes the principles, problems and per-
spectives in applying distance studies as a way of optimization 
and intensification of training for doctors, in particular, at the 
stage of graduate education.

вступ. Інновації в системі освіти, зокрема в галу-
зі охорони здоров’я, пов’язані з певними змінами мети, 
змісту, методів і технологій, форми організації та систе-
ми управління, стилів педагогічної діяльності та органі-
зації учбово-пізнавального процесу, системи контролю 
та оцінки рівня освіти, учбово-методичного забезпечен-
ня, навчальних планів і програм, системи фінансування. 
На шляху реформування вищої медичної освіти сьогодні 
можна спостерігати низку тенденцій: розвиток багаторів-
невої системи підготовки спеціалістів у вишах, збагачення 
їх сучасними інформаційними технологіями, університи-
зація тощо. Усе це спрямовано на перетворення принципу 
«освіта на все життя» на принцип «освіта крізь усе жит-
тя». Одним із перспективних напрямків розвитку безпе-
рервної освіти на сучасному етапі є дистанційне навчання 
[1-3].

основна частина. Дистанційне навчання передбачає 
відсутність безпосереднього контакту викладача зі слуха-
чем разом із застосуванням сучасних засобів, які дають 
змогу здійснювати віддалене навчання. Його головними 
принципами, або перевагами, є гнучкість, паралельність, 
асинхронність, рентабельність, необхідність застосуван-
ня певних інформаційних технологій. Принцип гнучкості 
полягає у відсутності регулярних занять за розкладом у 
вигляді лекцій, семінарів, а, навпаки, у вільному індивіду-
альному виборі часу, необхідного для засвоєння дисциплі-
ни (курсу). Причому навчання може відбуватися паралель-
но з іншою (основною) професійною діяльністю суб’єкта. 
Асинхронність дистанційного навчання передбачає мож-

ливість реалізації технологій навчання викладачем і слу-
хачем незалежно один від одного у часовому просторі, 
рентабельність – економічну ефективність дистанційної 
освіти. Так, за даними університету Everyman в Ізраїлі, 
витрати на одного студента за умови дистанційної форми 
навчання є у два рази меншими порівняно з традиційною 
системою освіти.

На сучасному етапі дистанційна освіта інтегрується з 
традиційними системами навчання, доповнює та розвиває 
їх, сприяє створенню мобільного освітнього середовища, 
орієнтує на впровадження до навчального процесу моде-
лей освіти, заснованих на сучасних телекомунікаційних 
інформаційних технологіях. При цьому на викладача по-
кладають функції координатора учбово-пізнавального 
процесу, корекцію курсу, консультування і керівництво на-
вчальним процесом.

Досвід застосування телекомунікації довів, що цей 
вид інформаційних технологій дає змогу широко викорис-
товувати їх у різних сферах освіти: організовувати спіль-
ні дослідницькі проекти із залученням суб’єктів із різних 
вишів, наукових і учбових центрів, оперативну консульта-
тивну допомогу та підвищення кваліфікації викладачів і 
лікарів, обмінюватися досвідом, інформацією, планами з 
певних питань, тем, розширюючи кругозір і підвищуючи 
освітній рівень, формувати комунікативні навички, куль-
туру спілкування, що передбачає вміння коротко вислов-
лювати власні судження, толерантно ставитися до погляду 
співбесідника, вести дискусію, аргументовано доводити 
власну точку зору, слухати та поважати думку опонента. 
Таким чином, сучасні інформаційні технології надають 
необмежені можливості у розміщенні, збереженні, об-
робці та достачанні інформації на будь-яку відстань будь-
якого обсягу та змісту.

Ефективність дистанційного навчання визначається 
наступними складовими: особливістю взаємодії викла-
дача та слухача, педагогічними технологіями, що засто-
совуються, якістю методичних матеріалів, методів, які 
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використовуються, наявністю зворотного зв’язку. Тобто, 
успішність і якість освіти залежить від ефективної органі-
зації та педагогічної якості матеріалів, які застосовуються, 
педагогічного керівництва, майстерності викладачів, які 
приймають участь у цьому процесі. На перший план сис-
теми навчання виходить її педагогічна та змістовна орга-
нізація (суворий відбір змісту для засвоєння, структурна 
організація навчального матеріалу).

Незважаючи на безперечні переваги дистанційної 
освіти, постає декілька питань проблемного характеру, що 
спонукає до дискусії. Наприклад, питання про її повно-
цінність і відповідність належній якісній освіті у повному 
сенсі або важелі мотивації як організатора, так і спожива-
ча дистанційного навчання. У зв’язку з цим необхідним 
стає теоретична переробка низки питань, пов’язаних із 
розвитком дистанційної освіти. Перш за все, це взаємодія 
слухачів і викладачів, розробка навчальних матеріалів, 
оцінка результатів навчання, керування навчальним про-
цесом тощо.

Впровадження та поширення дистанційного навчання 
вимагає вирішення певних проблем або аспектів, зокрема 
соціального, світоглядного, теоретико-методологічного, 
юридичного та дидактичного. Соціальний аспект відобра-
жає потреби населення в масових формах освіти, світо-
глядний – пов’язаний із необхідністю зміни стереотипів, 
тобто погляду на освіту як на сталу та незмінну систему, 
юридичний – необхідність адекватного правового супро-
воду даної форми навчання, дидактичний – педагогічні 
основи, розробку та удосконалення педагогічних форм 
освіти. Концептуальна мотивація нової форми навчання, 
методологічна обґрунтованість засобів навчання, що за-
стосовуються, системна аргументованість психологічних 
і педагогічних основ реалізації різних методик і програм 

утворюють теоретично-методологічний аспект дистанцій-
ної освіти. 

висновки. Дистанційне навчання, засноване на засто-
суванні сучасних інформаційних і комунікаційних техно-
логій, надасть можливість здійснити багатоцільові, зокре-
ма транс-дисциплінарні, освітньо-професійні програми у 
галузі охорони здоров’я, доступні для різних соціальних 
груп. Інформатизація освіти дозволить вирішити пробле-
ми якісних змін інформаційного середовища, надасть нові 
можливості для розвитку особистості та формування ко-
мунікативних умінь, навичок, які стають однією з голо-
вних складових професіоналізму молодого фахівця, забез-
печить розвиток самостійності, самоконтролю, пам’яті, 
уваги, пізнавального інтересу та здібностей.
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вступ. Інтеграція України в Європейський освітній 
простір потребує зміни в організації навчального проце-
су[2]. Важливими аспектами організації навчального про-
цесу є удосконалення педагогічних технологій, спрямо-
ваних на ефективне професійне навчання з урахуванням 
індивідуальних особливостей та розвиток самостійного 
мислення; використання сучасних інформаційно-комуніка-
тивних технологій (ІКТ); створення умов для самостійного 
здобуття знань. В сучасних умовах самостійна робота на-
буває особливої ролі. Оволодіння навичками самостійної 
роботи навчає лікарів -інтернів працювати з численними 
джерелами інформації, активізує пізнавальну діяльність 
майбутнього спеціаліста, робить більш усвідомленим за-
своєння навчального матеріалу[1]. Самостійна робота 
сприяє поглибленню і розширенню знань, формуванню ін-
тересу до пізнавальної діяльності, оволодінню прийомами 
процесу пізнання, розвитку пізнавальних здібностей. 

основна частина. Оскільки по структурі учбового 
плану велика кількість годин відводиться на самостійну 
роботу, то на перший план висувається мета сформувати 
психологічну готовність лікарів-інтернів до самостійної 
роботи, тобто навчити їх вчитися самостійно. Самостій-

на робота базується на оволодінні знань та вмінь шляхом 
самостійної пізнавальної праці як в процесі аудиторних, 
так і в поза аудиторних годин. На лекціях лікарі-інтерни 
отримують установку і методичні рекомендації щодо са-
мостійної роботи з основною та додатковою літературою, 
спрямовані на залучення до періодичної літератури і фор-
мування вміння здобувати та грамотно інтерпретувати ін-
формацію за спеціальністю. В процесі підготовки до прак-
тичного заняття лікарі-інтерни використовують методичні 
рекомендації, які містять тестові завдання для контролю 
базисних знань, алгоритм поетапної самостійної роботи , 
технологічну карту проведення заняття, перелік рекомен-
дованої літератури, питання для самоконтролю з еталона-
ми відповідей. В процесі навчальної роботи викладачами 
вміло застосовуються різноманітні інтерактивні методи 
навчання (вирішування ситуаційних завдань, типових за-
дач, постановка та вирішення проблемних запитань, ор-
ганізація ділових ігор, дискусій, взаємоконтролю, конкур-
сів на кращий тематичний реферат, наукову інформацію, 
підсумкових занять “Відповіді на запитання” та інш), які 
стимулюють і розвивають бажання майбутніх стомато-
логів до системної самоосвіти, підкреслюють роль і зна-
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чення самостійної роботи. Наш досвід свідчить про те, 
що використання інтерактивних методів навчання сприяє 
розвитку самостійного мислення лікарів-інтернів, форму-
ванню необхідності поповнювати свої знання, розвитку 
цілеспрямованої пізнавальної діяльності.

В організації СРС важливим є використання сучас-
них ІКТ, які забезпечують високий рівень професійної та 
інформаційної культури майбутніх лікарів. Новітні ІКТ 
включають насамперед тестово-контролюючі програми, а 
також мультимедійні електронні посібники. У зв’язку зі 
стрімким розвитком потужного інформаційного простору 
лікарі-інтерни самостійно працюють з різними ресурсами 
мережі Інтернет у запропонованому викладачем напряму.

висновки. Організація СРС з використанням інтер-

активних методів навчання та ІКТ забезпечує якісне засво-
єння матеріалу, розвиває творчу складову, формує прак-
тичні навички та вміння, в тому числі роботу з науковою 
літературою та інформаційними ресурсами.
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резюме. мета роботи. Проаналізувати технології та 
методи навчання в післядипломній медичній освіті лі-
карів-інтернів, що вивчають педіатрію, в Запорізькому 
державному медичному університеті. основна частина. 
При навчанні лікарів-інтернів доцільно поєднання тра-
диційних пояснювально-ілюстративних з активними та 
інтерактивними методами викладання. висновки. Спів-
робітництво професорсько-викладацького складу кафедр 
та їх вихованців в процесі спільних навчальних творчих 
процесів є дієвою активною формою навчання.

Ключові слова: методи інтерактивного навчання, лі-
карі-інтерни 

Summary. the aim of the study. Analyzing of modern 
technologies and methods of postgraduate medical education 
internship doctors in Zaporizhzhye state medical university. 
the main part. During internship doctors’ education it is nec-
essary to combine traditional explanatory and illustrative with 
active and interactive methods. conclusions. Cooperation of 
the teaching staff of the departments and their young doctors 
in the joint educational creative processes is an effective form 
of study.

Key words: methods interactive learning, internship doc-
tors

вступ. В період реформування сфери охорони 
здоров‘я зростає значущість кадрового потенціалу – під-
готовка якісних, конкурентоспроможних фахівців в сфе-
рі охорони здоров‘я, які би усвідомлювали багатогранну 
працю лікаря та мали достатню компетенцію щодо її ви-
конання. В цьому контексті виховання фахівців на етапі 
інтернатури набуває особливе і вирішальне значення. В 
сьогоденні методи навчання обговорюються викладаць-
кою спільнотою на сторінках преси. Кожен з сучасних ме-
тодів навчання (активний і пасивний) має свої переваги і 
недоліки. 

мета роботи. Проаналізувати технології та методи 
навчання в післядипломній медичній освіті лікарів-інтер-
нів, що вивчають педіатрію, в Запорізькому державному 
медичному університеті.

основна частина. Відмінності сучасних методів на-
вчання – активних чи пасивних – пов‘язані з різним сту-
пенем активної участі осіб, що навчаються, в навчально-
пізнавальній діяльності при отриманні та засвоєнні нової 
інформації. 

До пасивних методів навчання відносять читання лек-
цій, які вважаються одним з не дуже ефективних засобів 
надання інформації [1]. Це традиційне пояснювально-ілю-
стративне навчання з авторитарною взаємодією. Інтерн 
займає позицію пасивного слухача інформації, викладач є 
дійовою особою і дії слухачів повністю контролюються і 
активізуються ним (рисунок 1). 

Ми вважаємо, що з точки зору передачі клінічного 
досвіду майбутнім фахівцям, лекція залишається акту-
альною формою. Для підвищення ефективності засвоєння 
лекційного матеріалу на кафедрі дитячих хвороб ЗДМУ 
використовуються деякі трансформації його застосування 
– проблемне викладання у бінарному стилі – двома допо-
відачами різними за фахом, або викладання ілюстрованих 
випадків з клінічної практики, в яких подаються власне 
клінічний випадок, аналізи різних методів діагностики, 
методики лікування та літературний огляд за нозологіч-
ними формами. Майстерно викладена лекція може бути 
взірцем для майбутніх лікарів не лише за змістом, але й за 
оформленням, компоновкою, психологічними прийомами, 
що, можливо, в майбутньому інтерни зможуть використо-
вувати у своїй практиці.

Активні методи навчання (АМН) спонукують до ак-
тивної розумової й практичної діяльності в процесі оволо-
діння матеріалом, коли активний не тільки викладач, але й 
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слухачі. При АМН інтерн і викладач щоденно знаходять-
ся в ситуації активного діалогу. Найбільш ефективними 
АМН є ситуаційні методи: аналіз конкретних ситуацій, 
вирішення практичних завдань, розбір інцидентів, ділові 
ігри. Один з варіантів АМН – інтерактивне навчання (ІН). 
ІН засноване на психології людських взаємин і взаємодій, 
побудоване на взаємодії інтерна з навчальним оточенням, 
навчальним середовищем, яке служить областю освоєння 
медичного досвіду та дозволяє вчитися взаємодіяти між 
собою [2]. 

На кафедрі дитячих хвороб ЗДМУ широко використо-
вують активні та інтерактивні методи навчання. В арсена-
лі кафедри наступні освітні прийоми: творчі завдання ін-
тернам, навчальні ігри (рольові, ділові, освітні), соціальні 
проекти. 

Викладачами кафедри втілений метод комбінаційно-
го навчання при підготовці і проведені семінарських за-
нять. Теоретичний матеріал лікарі інтерни педіатричного 
профілю мають можливість опановувати самостійно. Для 
них створені електронно-навчальні програми на базі плат-
форм MOОDL та EDX з набором інтерактивних лекцій, 
використанням і аналізом відео-, аудіо- матеріалів та тес-
товим контролем їх засвоєння, згідно програмам дисци-
пліни. Викладач при цьому повинен методологічно якісно 
організувати самостійну роботу інтернів та контролювати 
її виконання.

Практичне застосування набутих знань лікар-інтерн має 
реалізувати впродовж практичного заняття з «кейс-методом» 
викладання. Така організація навчання змушує інтернів ак-
тивно набувати, переробляти і реалізовувати навчальну ін-
формацію для вирішення клінічної задачі, яка представлена 
в дидактичній формі з імітаційним моделюванням. 

Найсильніше впливає та підвищує інтелектуальну ак-
тивність лікарів-інтернів дух змагання, суперництва, який 
проявляється, коли вони колективно шукають істину при 
вирішенні клінічної задачі. Паралельно діє відомий психо-
логічний феномен «зараження», внаслідок чого будь-яка 
висловлена колегою думка здатна мимоволі викликати 
власну, аналогічну або близьку до висловленої, або, на-
впаки, зовсім протилежну. Природньо, що при навчанні 
інтерн припускається помилок, і задача викладача полягає 

Рисунок 1. Піраміда засобів навчання.

в тому, щоби в процесі навчання, інтерн вивчав їх, аналі-
зував і не допускав в майбутній практичній професійній 
діяльності. 

Викладач в умовах викладання «кейс-методом» – тво-
рець умов для ініціативи інтернів, партнер, консультант, 
забезпечує успішну групову комунікацію (фасилітатор), 
приділяє основну увагу організації ефективної взаємодії 
та допомоги інтернам в роботі. Таким чином, активні ме-
тоди навчання – це навчання діяльністю.

Для оволодіння основам клінічного мислення та роз-
ширення клінічного досвіду інтернів на кафедрі дитячих 
хвороб впроваджено щотижневий розбір ситуацій з прак-
тики, обговорення складних і дискусійних проблем (зокре-
ма клінічних протоколів різних країн), які готують самі ін-
терни під керівництвом викладачів. При такій організації 
навчання знання вибудовується через спільну діяльність, 
через діалог, полілог інтернів між собою і наставником. 
Викладачі створюють умови для творчості, особистіс-
ного розвитку, формують самостійність і розуміння осо-
бистої відповідальності за своє навчання. Це забезпечує 
об’єктивно суттєво кращі, в порівнянні з традиційними 
методами, результати навчання практичної діяльності.

Використання суспільних ресурсів є один з методів 
інтерактивного навчання. Один з них – робота інтернів з 
підлітками шкіл та середніх навчальних закладів з профі-
лактики СНІДу та інших захворювань. Сучасність та без-
посередність обстановки при організації співбесід в режи-
мі on line підвищують ефективність заходу. 

Крім того, на кафедрі створений Internet-ресурс пор-
тал «Кроки до здоров‘я», на сторінках якого лікарі-інтерни 
(педіатри та сімейні лікарі) під керівництвом викладачів 
ведуть профілактичну роботу з населенням у вигляді ори-
гінальних статей, та відповідають на запитання батьків. 
На сторінках порталу також розміщена інформація щодо 
професійної діяльності інтернів: відеоролики з практич-
ними навичками для педіатрів, неонатологів, дитячих хі-
рургів, дитячих анестезіологів, в тому числі підготовлені 
інтернами, окремі лекції, практичні навички з невідклад-
ної допомоги. 

Впродовж останніх років на кафедрі дитячих хвороб 
впроваджено проведення монотематичних конференцій з 
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метою засвоєння тем навчальної програми, які є дуже важ-
ливими, але на погляд інтернів, «не цікавими» -«Вигодо-
вування дітей різного віку» або складними для розуміння 
в межах відведених програмою годин («Імунодефіцитні 
стани у дітей») та інші.

Кожна конференція потребує ретельної підготовки як 
лікарів-інтернів так і викладачів. Так у поточному році 
проведено конференцію «Імунологічні читання», яка під-
готовлена силами двох кафедр – кафедри дитячих хвороб 
(зав.кафедрою професор Боярська Л.М.) та патологічної 
фізіології (зав.кафедрою професор Ганчева О.В.). 

Підготовка конференції потребувала розробки гене-
рального плану проведення з визначенням мети та задач 
заходу, спільної, творчої роботи двох колективів – викла-
дачів кафедр дитячих хвороб та патологічної фізіології 
та їх вихованців – чисельної ініціативної групи лікарів-
інтернів. Для більш поглибленого вивчення теми поряд з 
опрацюванням історій хвороб, періодичної та фундамен-
тальної літератури кожен лікар-інтерн мав змогу отримати 
консультації викладача з кафедри педіатрії та фахівця з 
кафедри патологічної фізіології, залученого до консульта-
тивної групи. Викладачі допомагали в спрямуванні векто-
ру доповіді. Клініцисти акцентували увагу на загальних та 
індивідуальних клінічних проявах представлених захво-
рювань. Патофізіологи детально роз‘яснювали особли-
вості ланцюгів патогенезу у кожному окремому випадку 
первинного імунодефіциту. Внаслідок командної роботи 
підготовлено 15 доповідей. 

Підготовка таких конференцій потребує високого 
рівня кваліфікації викладачів кафедр, позитивних та де-
мократичних відносини між викладачами та інтернами. 
Чотирирічний досвід використання такого методу підго-

товки дав позитивні результати. Кожна конференція дає 
відчутний прорив в засвоєнні лікарями-інтернам відповід-
ного матеріалу.

висновки. Навчання майбутніх лікарів на етапі інтер-
натури має велике значення у формуванні фахового про-
фесіоналізму. При навчанні лікарів-інтернів для кращого 
засвоєння медичних знань та надбання організаційних на-
вичок доцільно використовувати поєднання традиційного 
пояснювально-ілюстративного з активними та інтерактив-
ними методами викладання.

Інтерактивне навчання на етапі інтернатури в ЗДМУ 
має різні форми, в тому числі і форми монотематичних 
конференцій. Співробітництво професорсько-викладаць-
кого складу клінічних та теоретичних кафедр та їх вихо-
ванців в процесі спілкування при підготовці конференції є 
дієвою активною формою навчання.
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вебінари яК СКладова інФормаЦіЙно-КомуніКаЦіЙниХ теХнологіЙ у 
піСлядипломніЙ підготовЦі провізорів

Коритнюк Р. С., Давтян Л. Л., Мінцер О. П., Дроздова А. О.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика

Одним із сучасних методів навчання є використання 
інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), складо-
вою яких є вебінари. Це онлайн-семінар, що організова-
ний за допомогою web-технологій в режимі прямої тран-
сляції і підтримує зв’язок між учасниками та викладачем 
через Інтернет. Учасники мають можливість чути і бачити 
тренера, задавати питання. Після завершення заходу зали-
шається запис, який також можна використовувати в цілях 
навчання. Особливо це є важливим для спеціалістів-про-
візорів, які працюють у приватних фармацевтичних уста-
новах і не мають змоги стаціонарно навчатися на курсах 
підвищення кваліфікації [2, 4, 5].

Викладачами кафедри фармацевтичної технології і бі-
офармації проведено вебінари, телеконференцій, опублі-
ковано ряд робіт по андрагогіці (навчання дорослих) [1, 
6]. Наприклад, у 2014р. разом з проф. О. П. Мінцером від-
бувся вебінар з викладачами Тернопільського державного 
медичного університету імені І. Я. Горбачевського щодо 
системи післядипломної підготовки лікарів і провізорів з 
використанням сучасних ІКТ. В режимі он-лайн також об-
говорювалося дискусійне питання щодо доцільності вико-
ристання ІКТ для набуття практичних навичок. На той час 
прийшли до висновку, що це можливо і необхідно.

Доктор фармацевтичних наук А. О. Дроздова прийня-
ла участь у Всеукраїнській науково-методичній відеокон-
ференції з міжнародною участю «Актуальні питання дис-
танційної освіти та телемедицини 2014» [3].

В подальшому в 2016 р. за участю проф. Р. С. Корит-
нюк відбулася телеконференція на тему «Андрагогічні під-
ходи у підвищенні кваліфікації провізорів-інтернів» [7].

Для лікарів-дерматологів України професорами Л. Д. 
Калюжною, Р. С. Коритнюк, Л. Л. Давтян був проведений 
вебінар на тему «Екстемпоральна рецептура як індивіду-
алізований підхід до лікування дерматологічних захво-
рювань». Відбулася жвава дискусія, яка показала необ-
хідність відродження приготування в аптеках лікарських 
засобів за рецептами лікарів.

В 2017р. за участю професорів О. П. Мінцера, Л. Л. 
Давтян, Р. С. Коритнюк і доц. І. О. Власенко відбулося де-
кілька дискусійних вебінарів із лікарями, провізорами і 
населенням на учбовій базі НМАПО імені П. Л. Шупика в 
м. Свалява. Обговорювалися питання вживання ліків в за-
лежності від біоритмів, їжі, лікувально-профілактичної 
косметології, діабету тощо.

Використання інформаційно-комунікаційних техно-
логій при навчанні провізорів, лікарів та інтернів-провізо-
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рів за допомогою ефективних інноваційних педагогічних 
технологій, якими передбачається самостійна робота, дає 
змогу формувати і удосконалювати навички мислення ви-
сокого рівня та навички критичного мислення за допомо-
гою акцентування ключових та тематичних питань.

Таким чином, використання інформаційно-комуніка-
ційних технологій навчання, в тому числі вебінарів, дає 
змогу гнучко реагувати на вимоги державних загальноос-
вітніх стандартів та зміст державних навчальних програм, 
набуття та удосконалення практичних навичок, які ґрун-
туються на новітніх технологіях та знаннях; сприяють під-
вищенню конкурентноздатності на ринку праці в умовах 
сучасної економіки.
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резюме. Метою роботи є створення умов для більш 
об’єктивного оцінювання набутих практичних навичок 
лікарями-інтернами дитячими хірургами, в кінці кожного 
року навчання, що зазвичай проводиться базовим керівни-
ком сумісно з викладачами кафедри.

Запропонована методика передбачає додаток до що-
денника інтерна, в якому він фіксує кількість зроблених 
практичних навичок та оперативних втручань і одночасно 
проводить «самооцінку» рівня своєї практичної підготов-
ки. Традиційна оцінка практичних знань, яка поєднана з 
«самооцінкою» лікаря-інтерна, дозволяє зробити більш 
об’єктивний висновок про якість професійної підготовки 
майбутнього дитячого хірурга.

Ключові слова: дитяча хірургія, інтернатура, навчан-
ня, оцінка знань.

Resume. The target of work is the creation of conditions 
for a more objective assessment of the obtained practical skills 
by the children’s surgeons doctors – interns in the end of every 
year of education which is usually held by the main supervisor 
together with the teachers of the department.

The offered methodology implies an addition to the 
intern’s diary where he fixes a number of practical skills and 

made operational interventions and where at the same time he 
carries a ‘self-assessment’ of his practical level preparation. A 
traditional assessment of the practical knowledge combined 
with the doctor-interns‘ self-assessment gives a possibility 
to make a more objective conclusion about the quality of the 
future doctor-intern professional preparation.

Keywords: pediatric surgery, internship, education, 
knowledge assessment.

вступ. Згідно Програми інтернатури за спеціальністю 
«Дитяча хірургія»: «Основною метою та завданням інтер-
натури є набуття та вдосконалення професійних навичок з 
основних розділів дитячої хірургії…» [1]. Питанням прак-
тичної підготовки лікарів-інтернів потрібно приділяти на-
лежну увагу, тому що, приступаючи до самостійної діяль-
ності, як свідчить досвід, вони часто відчувають дефіцит 
практичних знань і навиків [2]. 

Професійні навички та вміння майбутні дитячі хірур-
ги одержують і вдосконалюють, працюючи, здебільшого, 
у підрозділах практичної охорони здоров’я, у відділеннях 
базової лікарні [3]. Базовий цикл підготовки з кожним ро-
ком інтернатури стає тривалішим, а на третьому році він 
складає вже дев’ять місяців з одинадцяти.
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мета роботи. Досягнення більш об’єктивної оцінки 
практичної підготовки лікарів-інтернів дитячих хірургів 
під час їх навчання в інтернатурі.

основна частина. Представляємо свою методику 
оцінки практичних навичок і вмінь у лікарів-інтернів ди-
тячих хірургів, яка впроваджена на кафедрі дитячих хво-
роб (курс дитячої хірургії) Запорізького ДМУ. 

Так, Програма підготовки пропонує «Перелік прак-
тичних навичок та оперативних втручань, якими повинен 
володіти лікар-інтерн дитячий хірург після закінчення ін-
тернатури» [1]. Кафедрою дитячих хвороб, в межах своїх 
методичних повноважень, виконана відповідна робота по 
вдосконаленню, розширенню та адаптації цього «Пере-
ліку…» до вимог практичної роботи дитячого хірурга. В 
щоденник лікаря-інтерна внесено доповнення у вигляді 
додатку – «Перелік практичних навичок та оперативних 
втручань, якими оволодів лікар-інтерн дитячий хірург» 
(Циклова методична комісія з педіатричних дисциплін 
ЗДМУ від 29.08.2017р., протокол №1). 

Принципова відмінність полягає в тому, що в кінці 
кожного року навчання лікар-інтерн обов’язково прово-
дить «самооцінку» своїх практичних навичок та вмінь, 
які він, на його думку, засвоїв, заповнюючи при цьому від-
повідні графи в щоденнику. Самооцінка проводиться ним 

за схемою, яка рекомендована Програмою підготовки: + 
ознайомлений (знає як, але сам зробити не може); ++ за-
своїв (може зробити, але потребує допомоги більш квалі-
фікованого помічника); +++ оволодів (знає всі етапи, може 
організувати і зробити самостійно). В кожній графі інтерн 
також фіксує кількість виконаних оперативних втручань 
або практичних навичок – (К). 

Таким чином, в своєму щоденнику лікар-інтерн в кінці 
кожного навчального року фіксує не тільки кількість викона-
них практичних навичок та оперативних втручань, але одно-
часно здійснює самооцінку своїх вмінь, проставляючи певну 
кількість символів – (+). В кінці інтернатури щоденник ліка-
ря-інтерна являє собою наочну ілюстрацію його професійно-
го росту, а також відображає динаміку самооцінки своєї май-
стерності, як дитячого хірурга. Останню ми вважаємо вельми 
важливою і тому зупинимось на ній більш детально. 

Відразу необхідно зауважити, що «самооцінка» інтер-
ном своєї практичної майстерності обов’язково врахову-
ється при оцінюванні «практики» в кінці кожного року на-
вчання, при оформленні даного розділу залікової книжки. 

Для кращого розуміння запропонованої методики, 
яка впроваджена курсом дитячої хірургії кафедри дитячих 
хвороб ЗДМУ, подаємо початок «Додатку до щоденника 
лікаря-інтерна дитячого хірурга» (Таб.1)

Назва практичної навички та операції

Необхідна
ступінь оволодіння за 

три роки навчання,
згідно Програми

Самооцінка лікарем-ін-
терном своїх практич-
них навичок та вмінь
за 1
рік
К/+

за 2 
рік
К/+

за 3 
рік
К/+

ХІРУРГІЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ

Практичні навички
Накладання давлючої пов’язки при відкритому пневмотораксі +++

Пункція плевральної порожнини +++
Бужування стравоходу після хімічного опіку (види бужування) +

Невідкладна допомога при опіках та відмороженнях +++
Пальцеве дослідження прямої кишки +++

Очисна клізма +++
Сифонна клізма +++

Пункція черевної порожнини ++
Способи тимчасової зупинки кровотечі +++

Тампонада при носовій кровотечі (передня та задня тампонади) ++
Введення зонда Блекмора (Sengstaken – Blakemore (SB)) ++

Способи остаточної зупинки кровотечі (механічні методи, фізич-
ні методи, хімічні методи, біологічні методи) +++

Методи оцінки величини крововтрати +++
Визначення групи і резус-фактора крові +++

Проби при переливанні крові +++
Методика переливання крові із полімерного контейнера та фла-

кону +++

Таблиця 1
Додаток до щоденника лікаря-інтерна дитячого хірурга

ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК ТА ОПЕРАТИВНИХ ВТРУЧАНЬ
 якими оволодів лікар-інтерн дитячий хірург __________________________________________

  (прізвище та ініціали лікаря-інтерна)

примітка: + ознайомлений, ++ засвоїв, +++ оволодів, К – кількість
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Оцінювання професійного росту майбутнього дитя-
чого хірурга, його практичної підготовки здійснюється 
в кінці кожного року навчання комісійно. Склад комісії 
наступний: завідувач циклу дитячої хірургії (професор), 
асистент кафедри (дитячий хірург) та базовий керівник 
лікарні. Оцінювання проводиться в присутності лікаря-
інтерна дитячого хірурга за п’ятибальною шкалою знань.

Оцінка, виставлена педагогами університету та ба-
зовим керівником інтернатури, може співпадати з «само-
оцінкою» лікаря-інтерна, що здебільшого вказує на адек-
ватну, зважену позицію інтерна відносно своїх професій-
них здібностей, вміння реально зіставити свої здобутки з 
професійними навиками колег. 

Коли оцінка комісії вища за рівень «самооцінки» ін-
терна, ми маємо справу з зайвою скромністю майбутнього 
спеціаліста, його невпевненістю в своїх можливостях, не-
вмінням використовувати в практичній діяльності нави-
чки і знання, які він уже отримав.

В тому разі, коли інтерн оцінює свої професійні якості 
значно вище, чим педагогічна комісія – є наявним пере-
більшення своїх можливостей, другими словами, має міс-
це самовпевненість, легковажне відношення до набуття 
нових знань і вмінь. Цей варіант самооцінки є небезпеч-
ним як для молодого спеціаліста, так і для його майбутніх 
пацієнтів.

Таким чином, визначаючи остаточну оцінку за «прак-
тику» в кінці інтернатури, комісія обов’язково звертає ува-
гу на те, чи досягнута інтерном належна ступінь оволо-
діння практичними навичками, яка задекларована Програ-
мою підготовки, враховує його можливості, як молодого 
дитячого хірурга, спроможність подивитися на себе з боку 
і реально оцінити свої знання і навички, співвідносячи їх з 
рівнем професіоналізму колег по роботі.

Наше глибоке переконання в тому, що комісійне оці-
нювання в кінці кожного року навчання практичних нави-
чок та вмінь лікарів-інтернів дитячих хірургів, доповне-
не «самооцінкою» самих інтернів, дозволяє мати більш 
об’єктивне уявлення про їх професійний ріст. Це дає мож-
ливість вносити корективи в їх практичну підготовку, да-
вати поради як лікарям-інтернам, так і їх керівникам, по 
вдосконаленню методики викладання дитячої хірургії.

Співбесіда з лікарем–інтерном в кінці третього року 
інтернатури є заключним етапом оцінювання його як те-
оретичної, так і практичної підготовки. По результатам 
співбесіди, з урахуванням оцінок попередніх двох років 
навчання, приймається рішення про доцільність присво-
єння звання лікаря-спеціаліста дитячого хірурга.

висновки. – З метою більш об’єктивної оцінки прак-

тичної підготовки лікарів-інтернів дитячих хірургів в 
«Щоденник інтерна» внесено доповнення, яке зобов’язує 
інтерна щорічно проводити «самооцінку» набутих прак-
тичних навичок та вмінь.

- «Самооцінка» лікаря-інтерна обов’язково врахову-
ється при проведенні комісійного оцінювання його прак-
тичної підготовки в кінці кожного року навчання.

- Запропонована методика оцінки практичних нави-
чок та вмінь у лікарів-інтернів дитячих хірургів дозволяє 
одержати більш реальне уявлення про рівень підготовки 
майбутнього дитячого хірурга, дає можливість, при необ-
хідності, корегувати саму підготовку. Вона розвиває у 
лікарів-інтернів здатність до самоаналізу, заохочує їх по-
стійно підвищувати свою професійну майстерність, сти-
мулює здорову конкуренцію серед колег. 
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впровадЖення міЖдиСЦиплінарниХ підХодів для підвиЩення яКоСті 
піСлядипломноЇ оСвіти ліКарів-Фтизіатрів

Кочуєва М.М., Крутько В.С., Сокол Т.В., Рогожин А.В.
Харківська медична академія післядипломної освіти

вступ. Серед медико-соціальних проблем сучасності 
ключові позиції займає проблема коморбідності. Супут-
ня патологія обтяжує перебіг основного захворювання, а 
останнє робить негативний вплив на прогноз супутнього. 
Цей феномен взаємного обтяження нерідко деформує ти-
пові ознаки хвороб, ускладнює оцінку їх динаміки і про-
гнозу, а сама коморбідність створює певні труднощі діа-
гностики захворювання, що виникло на тлі основного.

основна частина. У практиці фтизіатра одним з най-
більш поширених варіантів коморбідності є поєднання ту-
беркульозу (ТБ) легень з цукровим діабетом (ЦД). Найчас-
тіше ТБ приєднується до ЦД, особливо при його важких 
формах (інсулінозалежний ЦД, некомпенсований ЦД, ЦД 
з судинними ускладненнями), при цьому зазвичай розви-
вається ТБ легеневої локалізації, прогресуючий з мізерною 
клінічною симптоматикою. Наявність цукрового діабету 
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сприяє погіршенню перебігу туберкульозного процесу 
(тривалий період інтоксикації, повільне загоєння порож-
нин розпаду, прогресування навіть вогнищевого ТБ), роз-
витку рецидивів туберкульозу, побічних ефектів від засто-
сування протитуберкульозних препаратів, зниження ефек-
тивності хіміотерапії, труднощам інтерпретації результа-
тів туберкулінових проб. Одночасно наявність ТБ обтяжує 
перебіг ЦД. Спостерігаються підвищення глікемії крові, 
збільшення ймовірності розвитку ацидозу, декомпенсації  
(до 90 %), наростання коливань рівня глюкози в крові, 
більш повільна нормалізація процесів обміну речовин, по-
вільна динаміка при лікуванні ЦД, необхідність збільшен-
ня доз інсуліну і цукрознижуючих препаратів, зниження 
ефективності профілактики ускладнень ЦД. Таким чином, 
погіршення перебігу ЦД завжди вимагає виключення 
ТБ. Особливості розвитку і перебігу ЦД не завжди зна-
ють фтизіатри. Серйозною проблемою ведення пацієнтів 
з поєднанням ЦД і ТБ є діагностика порушень структур-
но-функціонального стану нирок, які при ЦД є найваж-
ливішою мішенню ураження. Діабетична нефропатія за-
лишається на лідируючій позиції серед ускладнень ЦД з 
урахуванням її тяжкості та наслідків. Фтизіатри нерідко 
виявляються мало обізнані в питаннях нефрології. Для 
них представляють труднощі алгоритм діагностики пору-
шень функцій нирок, їх оцінка і прийняття рішення щодо 
лікування.

висновки. Для підвищення якості післядипломної 
освіти лікарів-фтизіатрів необхідно більш широке впро-
вадження міждисциплінарних підходів при складанні на-
вчальних робочих планів і програм циклів удосконалення 
знань – включення питань діагностики та лікування ко-
морбідної патології, зокрема поєднання ЦД-ТБ, а також 
загальних питань ендокринології та нефрології.
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доСвід навЧання ліКарів із залуЧенням приСтрою візуалізаЦіЙного Столу SectRa

Кочуєва М.М., Сокол Т.В., Потейко П.І
Харківська медична академія післядипломної освіти

Кафедра фтизіатрії, пульмонології та сімейної медицини

вступ. Туберкульоз на сучасному етапі становить 
одну із основних загроз для здоров’я суспільства. Осла-
блення боротьби із цією хворобою в багатьох економічно 
розвинених країнах було передчасним і призвело до ви-
ходу ситуації із-під контролю, унаслідок чого сьогодні ця 
хвороба не ліквідована в жодному регіоні світу.

З огляду на важливість проблеми туберкульозу, а та-
кож на те, що однією із основних ланок в подоланні епі-
демії туберкульозу в країні є лікарі загальної мережі, їх 
професійна підготовка з питань туберкульозу є вкрай від-
повідальним процесом.

основна частина. З цією метою на кафедрі фтизіа-
трії, пульмонології та сімейної медицини ХМАПО, яка 
є опорною в Україні за фахом «Фтизіатрія», регулярно 
проводяться цикли тематичного удосконалення для ліка-
рів лікувального профілю з питань клініки, діагностики, 
лікування та профілактики туберкульозу легень, який є 
найбільш загрозливим для населення з епідеміологічної 
точки зору. Підготовка лікарів на цих циклах передбачає 
не тільки обов’язкове відвідування лекцій, семінарських 
та практичних занять, а й активну участь слухачів в обмі-
ні своїм досвідом, дискусіях та співбесідах з викладачами 
кафедри.

Для кращого засвоєння слухачами матеріалу кафе-
дрою в останній час використовуються новітні техно-
логії, зокрема стіл Sectra (table F16). Цей пристрій дає 
можливість демонструвати комп’ютерно-томографічні 
зображення будь-якого виробника обладнання променевої 
діагностики. Завдяки цьому пристрою стають можливими 
групові обговорення променевого дослідження хворих на 
різну легеневу патологію, що дозволяє скоротити час для 
діагностики та диференційної діагностики захворювань.

висновки. Залучення новітніх технології у навчаль-
ний процес значно стимулює мотивацію для навчання та 
підвищує ефективність засвоєння матеріалу слухачами.
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проФілаКтиКа ХроніЧниХ неінФеКЦіЙниХ заХворювань: альтернативні підХоди до 
виКладання на етапаХ піСлядипломноЇ оСвіти

Кравченко І. М.
Харківська медична академія післядипломної освіти

вступ. Одним з найбільш важливих компонентів успіш-
ної реалізації державної стратегії з профілактики хронічних 
неінфекційних захворювань (НІЗ) в Україні є підготовка пра-
цівників первинної медико-санітарної допомоги (ПМСД), як 
лікарів так і медичних сестер, щодо основних інтервенцій, 
які допоможуть здійснювати профілактику, діагностування 
та лікування НІЗ на сучасному рівні. 

основна частина. З метою ефективного вирішення 
даної задачі в межах сумісного Проекту МОЗ України та 
Бюро ВООЗ було розроблено та апробовано типовий на-
вчальний захід (дводенний тренінг) для лікарів і медсес-
тер «Основний тренінг для первинної ланки медичної до-
помоги щодо інтегрованого ведення випадків гіпертензії 
та діабету».

В структурі матеріалу тренінгу найбільшу увагу при-
ділено клініко-технологічним аспектам виявлення фак-
торів ризику неінфекційних захворювань та веденню па-
цієнта з оглядом на встановлені фактори. Алгоритм дії 
персоналу ПМСД викладено згідно чинних медико-техно-
логічних документів МОЗ України. 

Впродовж 2017-2018 років в Харківській області та 
м. Харків зазначені навчальні заходи проводилися на базі 
центрів первинної медико-санітарної допомоги, міських 
поліклінік та поліклінічних відділень міських лікарень 
каскадним методом. 

До участі в кожному дводенному тренінгу було запро-
шено тридцять працівників ПМСД: п’ятнадцять медич-
них сестер (фельдшерів) та п’ятнадцять лікарів загальної 
практики – сімейної медицини або терапевтів з різних за-
кладів. Такий підхід щодо формування контингенту слу-
хачів надав можливість не тільки підвищити кваліфікацію 
медичних працівників з обраних питань та відпрацювати 

відповідні практичні навички, а й забезпечить обмін до-
свідом лікарів та медичних сестер, які надають допомогу 
в різних закладах міста та області.

Узагальнюючи все сказане вище, можна зробити ви-
сновки, що впровадження прогресивних методів навчан-
ня, таких як короткострокові семінари та тренінги, в сис-
темі післядипломної освіти дозволить вирішити наступні 
актуальні на сьогодні проблеми:

1.детально ознайомити працівників первинної ланки 
з чинними медико-технологічними документами МОЗ 
України;

2. забезпечити відповідний рівень оволодіння прак-
тичними навичками лікарем, медичною сестрою, і , що 
важливо, відпрацювати розподіл їх функціональних 
обов’язків при наданні медичної допомоги;

3. виключити тривалий відрив працівників ПМСД від 
робочого місця.

В той же час невирішеним залишається питання мето-
дики оцінки рівня знань та ступеню оволодіння практич-
ними навичками учасників таких навчальних заходів, що 
робить перспективними подальші методологічні пошуки з 
метою підвищення якості та ефективності післядипломної 
освіти. 
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СитуаЦіЙне навЧання в інтернатурі

Кривенко В.І., Пахомова С.П., Федорова О.П., Качан І.С., Непрядкіна І.В., Радомська Т.Ю.
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SItuatIonal educatIon In the InteRnShIp

Kryvenko V.I., Pakhomova S.P., Fedorova O.P., Kachan I.S., Nepryadkina I.V., Radomskaya T.Yu.
Zaporizhzhya State Medical University, Zaporizhzhya

резюме. Стаття присвячена проблемі ситуаційного 
навчання в інтернатурі за курсом «внутрішні хвороби» лі-
карями-інтернами за фахами «внутрішні хвороби» та «за-
гальна практика-сімейна медицина» на кафедрі сімейної 
медицини, терапії, кардіології та неврології факультетту 
післядипломної освіти. Метою дослідження було вдоско-
налення методики викладання при вивченні внутрішніх 
хвороб на основі використання ситуаційної моделі на-
вчання. Практична лікарська діяльність – це робота по 
рішенню різних діагностичних, диференціально-діагнос-
тичних, лікувальних, профілактичних, етичних, деонтоло-
гічних ситуацій. В статті проаналізовані варіанти різних 
видів ситуаційних завдань: прості задачі, ділові та рольові 

ігри, аналіз конкретних ситуацій, аналіз інцидентів, ігрове 
проектування, кейс методи, комп’ютерні завдання, прак-
тичні ситуації з хворим, представлено етапи використання 
різних варіантів ситуаційних завдань, проведений аналіз 
їх ефективності для професійної підготовки лікаря, фор-
муванню всебічно розвиненої особи, яка повинна задо-
вольнити потреби суспільства. 

Ключові слова: внутрішні хвороби, ситуаційне на-
вчання, проблемна ситуація, кейс-метод.

Summary. The article deals with the problem of situa-
tional internship in course of “internal medicine” for medical 
interns on specialties “internal medicine” and “general prac-
tice family medicine” at the department of Family Medicine, 



408

Therapy, Cardiology and Neurology of the Faculty of Post-
graduate Education.

The aim of the study was improvement of teaching meth-
ods in the study of internal medicine through the use of situa-
tional learning model. Practical medical activity is the work on 
solving various diagnostic, differential diagnostic, therapeutic, 
preventive, ethical, and deontological situations. The article 
analyzes the variants of different types of situation tasks: sim-
ple tasks, business and role-playing, analysis of specific situ-
ations, the analysis of incidents, game design, case methods, 
computer tasks, practical situations with patients given stages 
using different variants of situational problems, the analysis 
their effectiveness for the professional training of the doctor, 
the formation of a fully developed person, which should meet 
the needs of society.

Key words: internal medicine, case studies, problem sit-
uation, case-method.

вступ. Для успішної професійної підготовки високо 
кваліфікованих лікарів в нових соціально – економічних 
умовах на перший план виходить особистість лікаря-ін-
терна, здатність його до самостійності прийняття рішень і 
доведення їх до виконання, тобто освіта стає особистісно-
орієнтованою. 

Сьогодні основні методичні інновації у вищій школи 
пов’язані із застосуванням інтерактивних методів навчання 
[1, 2, 3]. Інтерактивність означає здатність взаємодіяти чи 
знаходитись в режимі бесіди, діалогу з ким-небудь (лю-
диною) або чим-небудь (комп’ютером) [4]. Технологічні 
підходи у навчанні мають сприяти формуванню у інтерна 
готовності до реального лікарського процесу – ситуаційної 
діяльності, що реалізується шляхом застосування технології 
ситуаційного навчання. Ситуаційний метод – це метод, у 
виборі якого головну роль відіграє ситуація. За складом 
ситуаційний метод комбінується з багатьох шляхів і спо-
собів, він дозволяє обирати нестандартні рішення в про-
блемних нестандартних ситуаціях. Проблемна ситуація 
– це реальна чи описана будь-якою мовою сукупність 
об’єктивних обставин та умов, що вміщує суперечність. 
Усвідомлення особистістю включеної у цю ситуацію про-
блеми призводить до появи у неї потреби в нових знаннях, 
інформації. [5]. За такої ситуації лікар-інтерн позбавле-
ний готового стандарту її вирішення і сам шукає шляхи 
розв’язання. Проблемні ситуації в лікарській практиці 
мають відтворювати логіку реалізації конкретних функцій 
лікарської діяльності й алгоритм розгортання власних дій 
при виконанні пропонованого завдання. Типовими спо-
собами створення проблемних ситуацій є: стимулювання 
до аналізу й пояснення явищ професійної діяльності, су-
перечностей між ними; використання життєвих ситуацій; 
висування гіпотез, формулювання висновків, «відкриття» 
нових способів дій, створення ситуації вибору та ін.[ 6]

Осадченко І.І. [7] дає визначення ситуаційним станам:
- ситуаційна проблема ‒ проблема, певна супереч-

ність, виокремлена у процесі аналізу педагогічної ситу-
ації, яка актуалізує рівень наявних для її рішення знань, 
рухаючи їх від відомого до невідомого;

- ситуаційна задача – це мета, яку ставить перед со-
бою особа, яка навчається, з урахуванням ситуаційних 
проблем, суперечностей, які виникають у результаті ана-
лізу і пошуку виходу із педагогічної ситуації;

- ситуаційне завдання – дидактично оброблена пе-
дагогічна ситуація, яка використовується для навчання у 
якості дидактичної одиниці;

- ситуаційна вправа – завдання, виконання якого по-
вторюється кілька разів для здобуття певних умінь та на-
вичок.

Одним зі способів ефективного застосування теорії в 
реальному житті є навчання на прикладі розбору конкрет-
ної ситуації – case-study, застосування кейс-методу одно-
часно відображає не тільки певну практичну проблему, 
але й аналізує визначений комплекс знань, який необхідно 
засвоїти для її розв’язання. [8]. Дидактичне значення за-
стосування ситуаційної методики навчання полягає у ви-
користанні принципів проблемного навчання, принципу 
емоційності навчання та органічного поєднання теорії і 
практики, отримання можливості для розвитку фахової 
майстерності [9]. 

мета дослідження: вдосконалення методики викла-
дання внутрішніх хвороб лікарям – інтернам за фахами 
«Внутрішні хвороби» та «Загальна практика-сімейна меди-
цина» на основі використання ситуаційної моделі навчання. 

основна частина. Підготовка в інтернатурі перед-
бачає удосконалення теоретичної і особливо практичної 
підготовки лікарів-інтернів. Практична лікарська діяль-
ність – це робота по рішенню різних діагностичних, дифе-
ренціально-діагностичних, лікувальних, профілактичних, 
етичних, деонтологічних ситуацій. Кожний хворий пред-
ставляє нестандартну модель та ситуацію: типовий чи ати-
повий перебіг захворювання, наявність ускладнень; паці-
єнти мають гендерні, вікові, генетичні, соціальні різниці, 
у багатьох існує коморбідний стан – наявність більше двох 
захворювань, при призначенні лікування необхідно врахо-
вувати вік, алергічний анамнез, попредню переносність 
ліків. Ситуаційні завдання в інтернатурі ми поділяємо на 
дві групи: ситуаційні завдання у письмовому вигляді та 
ситуаційні завдання з матеріальним об’єктом – робота з 
хворим, результатами інструментальних та лабораторних 
досліджень. До першої групи завдань відносимо: про-
сті задачі, ділові та рольові ігри, аналіз конкретних ситу-
ацій, аналіз інцидентів, ігрове проектування, кейс методи, 
комп’ютерні завдання. До другої групи – огляд первинно-
го хворого, курація хворих с динамічним спостереженням, 
оформлення історії хвороби з формулюванням попере-
днього діагнозу, планом обстеження, призначенням ліку-
вання, з подальшим трактуванням додаткових досліджень, 
проведенням диференційного діагнозу, оформленням 
остаточного діагнозу основного захворювання, усклад-
нень, супутніх захворювань, наданням рекомендацій при 
виписці. Всі перелічені види ситуаційних завдань дають 
можливість лікарю-інтерну продемонструвати рішення 
мовою, письмово, на персональному комп’ютері, відсто-
ювачи свою точку зору.

Розв’язання задач – діловий засіб активізації пізнаваль-
ної діяльності, удосконалення таких розумових операцій, 
як синтез, аналіз, узагальнення доведення. Ділова гра – це 
імітація професійної діяльності. Ігри розвивають творче 
мисленняі, формують практичні уміння, відбувається діалог 
на професійному рівні, дискусії, взаємна критика гіпотез і 
пропозицій, їх обґрунтування. Рольова гра – більш проста, 
ніж ділова, імітаційна форма активного навчання, яка потре-
бує менших затрат на розробку та її проведення, розвиває 
у лікаря-інтерна аналітичні здібності, уміння приймати пра-
вильне рішення в різних ситуаціях. Аналіз конкретних ситу-
ацій – служить інструментом дослідження і вивчення певної 
проблеми, оцінки і вибору рішень. Аналіз інцидентів, тоб-
то найбільш складних випадків діагностично-лікувального 
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процесу, передує одержання учнем висхідної інформації про 
ту складну проблему у вигляді опису події. Ігрове проекту-
вання – метод розробки рекомендацій, планів і заходів діа-
гностичного, лікувального, профілактичного напрямків. Ді-
лові та рольові ігри дозволяють вирішити тактику об’єму 
діагностичних та лікувальних ситуацій на різних етапах 
знаходження хворого: догоспітальний – лікар сімейний 
або лікар швидкої допомоги, на госпітальному – лікар-
терапевт або вузький спеціаліст (кардіолог, пуль монолог 
та ін.), або лікарі інших фахів (хірург, гінеколог та ін.). З 
області дидактики – це розширення кругозору, активація 
пізнавальної діяльності, можливість застосування знань і 
вмінь на практиці, розвиток вмінь організації, системати-
зації, формулювання висновків. [8].

Кейс-метод – мета методу спільними зусиллями групи 
проаналізувати ситуацію – case, що виникає при конкретно-
му положенні справ, і виробити практичне рішення; після 
закінчення – оцінити запропоновані алгоритми і вибрати 
краще рішення поставленої проблеми. Кейс описує дра-
матичну ситуацію, в якій необхідно приймати критичне 
рішення, у ньому має бути драма, певна боротьба супер-
ечливих інтересів. [10]. При розв’язуванні питань кейсу ви-
користовуються не тільки отримані знання, але і виникає по-
треба проявити свої особисті якості, демонструвати навички 
володіння та застосування теоретичних знань на практиці. 

Протягом робочого дня ми використовуємо різні варі-
анти ситуаційного навчання. Перший етап – контроль ви-
хідного рівня знань – рішення простих задач з наведеною 
клінічною ситуацією (скарги, анамнез, об’єктивні данні), 
в якій необхідно відповісти на питання постановки діа-
гнозу, призначенню обстеження та лікування, або надати 
трактування тим чи іншим методам досліджень. 

Другий етап – робота з конкретними хворими (5-6 
осіб), курація, рішення ситуацій про динаміку спосте-
реження, аналіз результатів лабораторних та інструмен-
тальних досліджень, формулювання діагнозу, проведення 
диференційного діагнозу, необхідність зміни лікування, 
вирішення ситуацій з спілкування лікаря та хворого, спіл-
кування з родичами, опис результатів в історії хвороби. На 
даному етапі існує необхідність вирішувати 3-5 ситуацій 
з кожним хворим. Залучується ігрове проектування – на-
дання рекомендацій при виписці хворого з питань дієти, 
фізичного навантаження, медикаментозного лікування, 
профілактики.

Третій етап – проведення практичного або семінар-
ського заняття, використовуємо в залежності від теми 
ділові та рольові ігри, аналіз конкретних ситуацій, аналіз 
інцидентів, ігрове проектування, кейс методи. 

Четвертий етап – контроль кінцевого рівня знань, 
пропонуємо моделювання ситуації за клінічними діагно-
зами: надається розгорнутий клінічний діагноз і необхід-
но скласти задачу зі скаргами, анамнезом, об’єктивними 
данними, результатами додаткових обстежень. Можливе 
представлення задачі-моделі у вигляді презентаціі з на-
глядним відображенням клінічних, морфологічних, функ-
ціональних змін.

П’ятий етап – самостійна поза аудиторна робота. 
Особливе значення в останній час ми приділяємо вирі-
шенню клінічних ситуацій шляхом спілкування у соці-
альних мережах де зареєстрована група лікарів-інтернів, 
які навчаються на кафедрі, знаходяться на базі стажуван-
ня, або вже закінчили навчання і підтримують зв’язки з 
кафедрою. Представляємо цікаві, складні, рідкі клінічні 

випадки з подальшим розгортанням дискусії з питань діа-
гностики, лікування, залучається велика кількість відпо-
відей, ведеться перехрестна дискусія, потім викладач про-
понує остаточний варіант. Клінічні випадки виносяться на 
розгляд у формі наочних міні-фільмів з мультимедійними 
презентаціями. У процесі роботи використовуються також 
творче моделювання клінічних ситуацій на основі прикла-
дів з художньої літератури та інших видів мистецтва. Така 
форма дає можливість оперативно виправляти недоліки 
в методиці викладання, покладаючись на конструктивну 
критику колег, лікарів-інтернів та випускників кафедри, 
які мають досвід практичної роботи [11].

висновки. Метод ситуаційного навчання – це метод 
активного навчання на основі реальних ситуацій. Форми 
і методи ситуаційного навчання різняться між собою певни-
ми ознаками, мають своє призначення і конкретну галузь за-
стосування. Тільки в результаті їх поєднання на кожному за-
нятті можна досягти активізації процесу підготовки лікарів. 
Основні ситуаційні завдання в інтернатурі – це завдання при 
роботі з хворим. Інші види ситуаційних завдань дозволяють 
компенсувати ситуації при відсутності хворих з певними ді-
агнозами, визначити взаємо зв’язок лікарв різних рівнів до-
помоги та спеціальностей, вирішити проблеми профілакти-
ки, спілкування. Цінність багатьох методів полягає в тому, 
що вони одночасно відображають не тільки практичну 
проблему, а й актуалізують певний комплекс знань, який 
необхідно засвоїти при вирішенні цієї проблеми, а також 
вдало суміщають навчальну, аналітичну і виховну діяль-
ність. Таким чином, метод ситуаційного навчання являє 
собою складне явище, що характеризується проблемним, 
конфліктним, рольовим, часовим аспектами обговорення 
реальних професійних ситуацій. Методи ситуаційного 
навчання розвивають аналітичні, практичні, творчі, кому-
нікативні, соціальні навички; дозволяють навчити лікаря-
інтерна критично мислити, проявляти допитливість і ви-
користовувати дослідницькі методи. 
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СиСтема диСтанЦіЙного навЧання «moodle» і ЇЇ знаЧення у СамопідготовЦі 
ліКарів-інтернів дитяЧиХ анеСтезіологів

Курочкін М.Ю., Давидова А.Г.
Запорізький державний медичний університет (Запоріжжя)

вступ. Кафедра дитячих хвороб ФПО Запорізького 
ГМУ постійно докладає зусиль в освоєнні і практичному 
впровадженні нових, сучасних методів навчання, як ліка-
рів – інтернів, так і лікарів практичної охорони здоров’я. 
Так, впроваджено і широко використовується дистанційне 
навчання лікарів – педіатрів різної професійної спрямова-
ності. Новим та перспективним методом є подання лекцій-
ного матеріалу у системі дистанційого навчання Мoodle, 
яка знайшла ефективне використання і при навчанні лі-
карів –інтернів.Мета– оптимізація засвоєння лекційного 
матеріалу лікарями інтернамидитячими анестезіологами 
за допомогою системи дистанційного навчання – Мoodle. 

основна частина. Автором системиMoodle є Mar-
tin Dougiamas, який запропонував цю електронну сис-
тему з метою розширення можливостей викладання. 
«Moodleпропонує широкий спектр можливостей підтрим-
ки процесу навчання в дистанційній середі – різноманіт-
ні способи представлення учбового матеріалу, перевір-
ки знань і контролю успішности»[3].Суть використання 

методикизаключаєтся в тому, що на сайті Запорізького 
державного медичного університету, поряд з іншими фа-
культетами, представлена інформація кафедр факультету 
післядипломної освіти. Кафедра дитячих хвороб цього фа-
культету має у своєму складі курс дитячої анестезіології, 
який і пропонує на цьому сайті необхідну інформацію для 
лікарів –інтернів дитячих анестезіологів. 

Працюючи в режимі онлайн, лікар–інтерн, майбут-
ній дитячий анестезіолог, має можливістьі зобов’язаний, 
підчас очного періоду навчання на кафедрі, ознайомитись 
і вивчити певний об’єм лекційного матеріалу, який є на 
вказаному сайті [2]. У кожного інтерна є свій, індивідуаль-
ний пароль та логін, які він отримує на початку навчання в 
інтернатурі. Таким чином, під своїм електронним іменем 
лікар–інтерн дитячий анестезіолог, в будь-який слушний 
для ньогочас, має можливість зайти в електронну базу ка-
федри і дистанційно приступити до вивчення теоретично-
го матеріалу, який представлений у вигляді лекцій. Лекції 
постійно редагуються, поповнюються і вдосконалюються, 
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в залежності від року інтернатури і програми навчання.
Лекційний матеріал подається у вигляді «тематичних 

пакетів», по декілька лекцій в кожному. Так, наприклад, 
за темою «Інтенсивна терапія при синдромі шоку у дітей» 
представлені наступні лекції: гіповолемічний шок, інфек-
ційно-токсичний шок, анафілактичний шок, кардіогенний 
шок. Кожна лекція забезпечена достатньою кількістю та-
блиць, схем, фотоматеріалами по темі, що викладається. 
Це сприяє наочності викладу і покращує засвоєння мате-
ріалу. Багато лекцій доповнено відео сюжетами маніпуля-
ций, що проводяться, і анестезій. Акцент робиться на ві-
деофрагменти проведення багатокомпонентних анестезій 
з використанням центральних нейроаксіальних блокад у 
новонароджених та дітей раннього віку, включаючи ен-
доскопічні оперативні втручання, екстракорпоральні ме-
тоди детоксикації – гемодіаліз, дискретний плазмаферез, 
реанімаційні заходи та інші.

Дана система дистанційного теоретичного вивчен-
ня лекційного матеріалу забезпечує належне і достатньо 
повне ознайомлення майбутніх дитячих анестезіологів з 
основними розділами дитячої анестезіології і інтенсивної 
терапії, згідно програми навчання.

Після засвоєння лікарем–інтерном запропонованого 
набору лекцій зпевного розділу дитячої анестезіології, він 
повинен підтвердити свої знання і скласти «комп’ютерний 
контроль» згідно відведеного часу. Комп’ютерный контр-
оль включає набір тестових завдань, що представляє суму 

тестів усіх лекцій даного розділу дитячої анестезіології та 
інтенсивної терапії, поданих у довільному порядку. 

висновки. 1. Електронна система навчання Мoodle є 
ефективним і перспективним методом дистанційного на-
вчання лікарів – інтернів дитячих анестезіологів, яка по-
требує подальшого впровадження і вдосконалення.

 2. Електронну систему навчання Мoodle можливо 
розглядати варіантом самопідготовки лікаря -інтерна, 
якою він займається у вільний і зручний для нього час.

 3. Відеосюжети багатокомпонентних анестезій і хі-
рургічних маніпуляцій, представлені по ходу викладу лек-
ційного матеріалу, дозволяють краще підготувати інтерна 
до майбутньої практичної роботи.

література
1. Навчальний план та программа циклу інтернатури 

за спеціальністю «Дитяча анестезіологія» . – МОЗ Украї-
ни, НМАПО ім. П.Л. Шупика. – Київ, 2013.

2. Використання системи електронного навчання 
MOODLE для контролю і оцінювання навчальної діяль-
ності студентів ВНЗ: методичний посібник /Ю.В. Триус, 
І.В. Стеценко, Л.П. Оксамитна, В.М. Франчук, І.В. Гера-
сименко/ За ред. Ю.В. Трауса. – Черкаси: МакЛаут, 2010. 
– 200с.

3. А.М. Анисимов Работа в системе дистанционного 
обучения moodle: учебное пособие, 2-е изд. – Харьков – 
ХНАГХ – 2009 – С.4.

УДК 004.9, 614, 616
мобільна веб – оріЄнтована СиСтема СімеЙного ліКаря

Кутакова О. В.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика

Ключові слова: сімейна медицина, інформаційна 
система, алгоритм, мобільна медицина.

анотація. Стрімка інформатизація всіх сфер життя 
ставить виклики до впровадження інформаційних тех-
нологій в медичну галузь. Проведено структуризацію ді-
яльності сімейного лікаря для подальшої реалізації веб-, 
мобільно-, орієнтованої інформаційної системи в практиці 
сімейного лікаря (ВМ-ОІССЛ), що є важливим кроком для 
розвитку даної галузі медицини та безперервного освіт-
нього процесу лікаря.

вступ. Сьогодні втілення інформаційних технологій 
в практику сімейного лікаря є необхідним кроком для по-
вноцінного функціонування сімейної медицини [1]. Для 
повномірного здійснення принципів сімейної медицини 
лікар повинен володіти сучасними і прогресивними ме-
тодами, які будуть доступні, інформативні і будуть полег-
шувати роботу. До таких методів належить використання 
мобільних додатків, веб-платформ для лікарів, які будуть 
об’єднувати інформацію про пацієнта, результати осно-
вних досліджень та відображати алгоритм роботи сімей-
ного лікаря.

мета дослідження. Обґрунтувати структуру мобіль-
них веб – орієнтованих систем для сімейної медицини.

матеріали та методи. Серед нормативних докумен-
тів роботу сімейного лікаря регламентує Наказ №303 від 
23.07.2 “Про організацію роботи закладів (підрозділів)за-
гальної практики – сімейної медицини” [3]

 результати та обговорення. Безперервне навчан-
ня лікаря повинно здійснюватися на робочому місці. Це 
забезпечує передумови до формування структури ВМ-
ОІССЛ, яка включає в себе телемедичні послуги, реєстра-
цію та оновлення даних про пацієнта, завантаження, об-
робку та інтерпретацію біосигналів та систему прийняття 
рішень. 

Телемедичні послуги – дистанційні медичні консуль-
тації, консиліуми, контроль фізіологічних параметрів ор-
ганізму пацієнта, проведення діагностичних і лікувальних 
маніпуляцій, а також медичні відео конференції, медичні 
відео семінари, медичні відео лекції, що здійснюються у 
вигляді обміну електронними повідомленнями з викорис-
танням телекомунікацій. Такі послуги допомагають ліка-
рю безперервно розвиватися та вдосконалювати знання. 
Реєстрація та оновлення даних про пацієнта дозволить 
значно зменшити кількість паперової документації та ру-
тинної роботи. Завантаження, обробка та інтерпретація бі-
осигналів – опція, яка допоможе забезпечити моніторинг 
стану пацієнта, зберігати результати обстежень та інтер-
претувати їх. Запропонована система прийняття рішень в 
сімейній медицині, що базується на засадах доказової ме-
дицини та діючих протоколах захворювань.

 висновок. Структуризація діяльності та в подальшо-
му реалізація веб – орієнтованої, мобільної інформаційної 
системи в практиці сімейного лікаря є важливим кроком 
для розвитку даної галузі медицини. 
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доСвід виКладання біоСтатиСтиКи аСпірантам із виКориСтанням СиСтеми 
moodle

Лехан В.М., Крячкова Л.В.
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»

вступ. Підготовка наукових кадрів та науково-педаго-
гічних кадрів, що здійснюється у ДЗ «Дніпропетровська 
медична академія МОЗ України (ДЗ «ДМА МОЗ Украї-
ни») відповідно до сучасних вимог організації освітнього 
процесу, передбачає викладання здобувачам ступеня док-
тора філософії різних спеціальностей галузі знань «Охо-
рона здоров’я» біостатистики у якості обов’язкової дис-
ципліни [1, 2]. Враховуючи те, що серед аспірантів різних 
форм навчання є категорія здобувачів, що займаються без 
відриву від виробництва (заочна форма навчання), вини-
кає необхідність у пошуку нових форм для дистанційного 
викладання дисципліни [3].

основна частина. Авторським колективом кафедри 
соціальної медицини, організації та управління охороною 
здоров’я ДЗ «ДМА МОЗ України» розроблено робочу про-
граму підготовки докторів філософії з дисципліни «Біоста-
тистика». Робоча програма була обговорена на нараді Цен-
тральної методичної комісії ВНЗ та затверджена Вченою 
радою ДЗ «ДМА МОЗ України». На вивчення навчальної 
дисципліни здобувачам ступеня доктора філософії відво-
диться 6 кредитів ЄКТС (180 годин). Програма навчальної 
дисципліни складається з двох модулів – модуль 1 «Мето-
дологія медико-біологічних статистичних досліджень» та 
модуль 2 «Загальні принципи та особливості статистичного 
аналізу даних у медико-біологічних наукових досліджен-
нях», що опановують аспіранти відповідно на 1-му та 2-му 
роках навчання. На вивчення кожного модулю відводиться 
3 кредити ЄКТС (90 годин). Видами навчальних занять з 
біостатистики є лекції, семінарські заняття та практичні за-
няття, самостійна робота аспірантів. Методами контролю 
успішності навчання першого модулю є диференційований 
залік, дисципліни загалом – іспит. 

Необхідність постійного моніторингу академічної 
успішності аспірантів усіх форм навчання, вимагає вико-
ристання при підготовці докторів філософії дистанційних 
форм освіти. На освітньому порталі ДЗ «ДМА МОЗ Укра-
їни», що функціонує в електронному навчальному серед-
овищі Мoodle, створено авторський курс (автор – д.мед.н., 
доцент Л.В. Крячкова) «Біостатистика» на який зарахову-
ються аспіранти усіх спеціальностей та форм навчання. 
Курс активно використовується під час семінарських та 
практичних занять при очній формі навчання та є дуже за-
требуваним для дистанційної освіти. 

Навчальний курс націлений на опанування аспіран-

тами необхідних навичок для самостійного проведення 
наукового дослідження від планування дисертації до під-
готовки результатів наукових досліджень до захисту. Курс 
вміщує загальну інформацію, що складається з робочої 
програми та методичного забезпечення до неї, описання 
кожного модулю, критеріїв оцінювання дисципліни та ре-
комендованої літератури. Кожна тема модулю курсу має 
наступні структурні елементи: методичні вказівки, опо-
рний конспект, тести, практичні завдання та посилання за 
необхідності. 

висновки. Біостатистика є обов’язковою дисциплі-
ною у підготовці докторів філософії, що має на меті підго-
товку кваліфікованих наукових кадрів, здатних самостій-
но вести науково-дослідну роботу, ставити й вирішувати 
актуальні наукові завдання із застосуванням статистичних 
методів. Система Moodle може бути використана для роз-
робки дистанційної форми підтримки стаціонарного на-
вчання або дистанційного навчання у системі підготовки 
здобувачів ступеня доктора філософії усіх спеціальнос-
тей та форм навчання. Використання Moodle викладання 
біостатистики аспірантам дозволяє втілювати на практиці 
основні принципи інтерактивного навчання.
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доСвід проведення праКтиЧниХ занять на ЦиКлі СпеЦіалізаЦіЇ «рентгенологія»

Лисенко Н.С., Вороньжев І.О., Чурилін Р.Ю., Коломійченко Ю.А., Сорочан О.П., Пальчик С.М.
Харківська медична академія післядипломної освіти

вступ. Практичні заняття є однією з дидактичних 
форм навчання, яка дає можливість засвоєння відповідних 
умінь за спеціальністю. Для ефективного результату така 
форма навчання має проводитись у клініці, тобто в умо-
вах, максимально наближених до майбутньої роботи [1-3].

основна частина. На циклі спеціалізації «Рентгено-
логія» для лікарів-спеціалістів, які навчаються після за-
кінчення інтернатури за фахом «Радіологія», викладачами 
кафедрі рентгенології та дитячої рентгенології практичні 
заняття проводяться у лікарнях та інститутах, що дозволяє 
вивчити рентгенодіагностику захворювань усіх органів та 
систем. На нашу думку, майбутні лікарі-рентгенологи ма-
ють відпрацьовувати не тільки навички згідно спеціаль-
ності (укладки, фотопроцес, описання рентгенограм та 
формулювання висновку тощо), а й за можливістю при-
ймати участь в обходах разом з лікарями-клініцистами, 
у клінічних розборах та консиліумах. На клінічній базі 
кафедри, де слухачі вивчають патологію опорно-рухової 
системи, практичні заняття проводяться не тільки у рент-
ген-кабінеті, а й у відділенні з активною участю в обході, 
ознайомленням з історією хвороби, оглядом кожного хво-
рого та аналізом даних рентгендослідження. Такий підхід 
значно допомагає лікарю-діагносту розвивати клінічне 
мислення та засвоювати особливості тих чи інших пато-
логічних станів, отримати уявлення про зовнішні прояви 

різних ортопедичних захворювань, в тому числі тих, які 
рідко зустрічаються. До того ж, рентгенологія є клінічною 
спеціальністю, і лікар-рентгенолог має вмити правильно 
зібрати анамнез, за необхідністю оглянути хворого, а та-
кож інтерпретувати дані лабораторних досліджень [1, 2]. 

При аналізі безіменних анкет, які заповнюються слу-
хачами наприкінці циклу, виявляється, що запропонова-
ний варіант проведення практичного заняття є корисним 
та допомагає слухачам краще засвоїти різноманітні нозо-
логічні форми ортопедичної патології.

висновок. Отже, комплексний підхід до проведення 
практичних занять на циклі спеціалізації є ефективним та 
сприяє розвитку клінічного мислення у лікаря-рентгено-
лога. 
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в оСвітньому проЦеСі та удоСКоналенні допомоги новонародЖенним з 

перинатальною неврологіЧною патологіЄю 

Ліхачова Н.В., Літовченко Т.А., Тондій О.Л., Екзархова А.І., Сухоносова О.Ю.
Харківська медична академія післядипломної освіти, Харків

вступ. Перинатальна патологія нервової системи на 
сьогоднішній день займає одне з головних місць в струк-
турі причин дитячої захворюваності та інвалідності. Дана 
ситуація викликає серйозне занепокоєння у зв’язку зі 
зберігаємим в Україні протягом останніх десятиліть не-
гативним демографічним показником – перевищенням 
смертності над народжуваністю. Здоров’я новонародже-
ного, дитини, стає не тільки медичною, а й соціальною 
проблемою. Як правило, здорові діти народжуються у 
здорових батьків. Турбота про здоров’я майбутніх батьків, 
планування вагітності, підготовка до вагітності і свідомо-
го материнства і батьківства – проведення преконцепцій-
ної профілактики – це та основа здорової сім’ї та здоров’я 
покоління, що народжується, яка так необхідна сьогодні і 
може поліпшити стан здоров’я дітей в Україні [1]. 

основна частина. Структура перинатальної патології 
у новонароджених, які перебувають на лікуванні в ХМПЦ, 
в останні роки залишається стабільною і здебільшого по-
вторює структуру перинатальної патології в Україні. 

У своїй щоденній практичній діяльності лікарі-дитя-
чі неврологи стикаються зі складним завданням ранньої 
діагностики неврологічної патології у новонароджених 
дітей. Перед лікарем стоїть важливе завдання вчасно діа-
гностувати ураження нервової системи, з’ясувати етіоло-
гію патологічного процесу, призначити лікування. Відпо-

відальність навчання перинатальної неврології, як однієї 
з важливих складових дитячої неврології, важко переоці-
нити. Протягом більше 40 років кафедра неврології і ди-
тячої неврології проводить цикли спеціалізації, тематич-
ного удосконалення та передатестаційні цикли з дитячої 
неврології. Цикл спеціалізація «Дитяча неврологія» вклю-
чає теоретичний і практичний розділи. Зміст програми 
циклу охоплює всі теоретичні питання дитячої неврології, 
в тому числі і перинатальну неврологію. Програма побу-
дована на основі навчальних блоків. Основні блоки – це 
14 курсів програми, які розраховані на 720 академічних 
годин. Кожен курс – самостійна частина програми, де ви-
світлений окремий розділ дитячої неврології. В процесі 
навчання виконуються наступні види занять: лекційні, 
семінарські, практичні. Частина семінарських і практич-
них робіт проводяться як самостійна робота учнів, котрі 
забезпечені індивідуальними методичними посібниками 
для самостійної роботи. Практичні заняття на циклах 
проводяться на базі кафедри в неонатологічному стаціона-
рі Харківського міського перинатального центру (ХМПЦ) 
– «університетській клініці». Відділення новонароджених 
з неврологічною патологією даної клініки функціонує з 
жовтня 1995 року, розраховано на 50 ліжок. У відділенні 
концентрується контингент хворих новонароджених дітей 
з неврологічною патологією з пологових будинків міста 
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Харкова і дітей, що надходять з дому, а також дітей, які 
проходять курси реабілітації та абілітації, у віці до трьох 
місяців життя.  Лікування новонароджених дітей з ура-
женням нервової системи включає медикаментозну те-
рапію, фізіотерапію, бальнотерапію, масаж і лікувальну 
фізкультуру. Впроваджені такі ексклюзивні методики фі-
зіотерапевтичного лікування, як ДЕНС-терапія, магніто-
терапія. Всім дітям під час вступу і в динаміці проводить-
ся нейросонографія з допплерометрією судин головного 
мозку, електроенцефалографія, а також, за показаннями, 
магнітно-резонансна томографія. Учні кафедри невроло-
гії і дитячої неврології мають ексклюзивну можливість 
на практичних заняттях брати участь в діагностичному 
процесі, оцінювати неврологічний статус дитини, відсте-
жувати динаміку патологічного процесу, обговорювати 
тактику подальшого спостереження і лікування хворого. 
В ході практичних занять детально розбираються методи-
ки проведення нейросонографічного, магнітно-резонанс-
ного, електроенцефалографічного дослідження та оцінка 
їх результатів). Учні самостійно проводять неврологічний 
огляд дитини і разом з викладачем аналізують отрима-
ні дані, формуючи клінічний діагноз. Практичні заняття 
дозволяють уявити різноманітну перинатальну патоло-
гію нервової системи у новонароджених і дітей до 3 мі-
сяців життя, що є запорукою успішного освоєння такого 
складного розділу дитячої неврології, як перинатальна 
неврологія. Оволодіння спеціальністю дитяча неврологія 
і конкретно розділом перинатальна неврологія вимагає не 
тільки постійного відпрацьовування практичних навичок, 
а й безперервного вдосконалення шляхом поглиблення 
теоретичних знань. У 2016 році розроблений новий цикл 
тематичного удосконалення «Клінічна і ультразвукова діа-
гностика перинатальних уражень нервової системи». 

висновок. Сучасна перинатальна неврологія за 
останні три десятиліття з галузі дитячої неврології, що 
ледве зародилася та маловідома, перетворилася в високо-
інформативну, наукову галузь медицини з можливостями 
топічної діагностики патологічного процесу з доказовими 
методами лікування та реабілітації дітей з неврологічною 
патологією. Навчання і підвищення кваліфікації лікарів 
дитячих неврологів на кафедрі неврології і дитячої не-
врології ХМАПО гарантує високий методичний рівень 

викладання лекційного матеріалу, а освоєння практичних 
навичок і можливість брати участь в діагностичному та 
лікувальному процесі саме в такий «університетській клі-
ніці», як ХМПЦ, є запорукою успішного освоєння і вдо-
сконалення складного розділу дитячої неврології – пери-
натальної неврології. 
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впровадЖення міЖнародниХ та ЄвропеЙСьКиХ вимог до піСлядипломноЇ оСвіти 
зі СпеЦіальноСті «КлініЧна лабораторна діагноСтиКа».

Луньова Г.Г., Олійник О.А., Завадецька О.П., Федорова Т.Т., Кривенко Є.О.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика

вступ. Стан вітчизняної медичної освіти потребує 
змін та гармонізації з європейськими стандартами після-
дипломної освіти лікарів. Від якості професійних знань 
та належної практики фахівців у галузі охорони здоров’я 
безпосередньо залежать якість життя та стан здоров’я лю-
дей. Це дуже важливо, адже саме ці категорії визнаються 
найвищими соціальними цінностями як в Україні, так і в 
усьому світі. Саме тому у багатьох країнах професії у сфе-
рі охорони здоров’я мають статус регульованих, а прохо-
дження усіх етапів професійного навчання є обов’язковим 
та контролюється державою. 

основна частина. В нашій країні впроваджено без-
перервний професійний розвиток фахівців у сфері охоро-

ни здоров’я. Це є процес навчання та вдосконалення про-
фесійних компетентностей фахівців після здобуття ними 
вищої освіти у сфері охорони здоров’я та післядипломної 
освіти в інтернатурі (Закон України про вищу освіту. Стат-
тя 18, п.10)[1], що дозволяє фахівцю підтримувати або 
покращувати стандарти професійної діяльності відповід-
но до потреб сфери охорони здоров’я та триває впродовж 
усього періоду професійної діяльності. 

З метою гармонізації та підвищення якості підготов-
ки лікарів з лабораторної медицини в Україні відбувається 
співпраця викладачів кафедри клінічної лабораторної діа-
гностики НМАПО імені П.Л. Шупика з робочими група-
ми з питань післядипломної освіти IFCC (Міжнародна фе-
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дерація клінічної хімії і лабораторної медицини) та EFLM 
(Європейська Федерація з лабораторної медицини). Ця 
можливість з′явилась через те, що ВАКХЛМ (Всеукраїн-
ська асоціація клінічної хімії та лабораторної медицини) з 
квітня 2017 року стала повноправним членом ( full mem-
bers) зазначених асоціацій. Викладачі кафедри активно 
прийняли участь в обговоренні програм післядипломної 
освіти IFCC Curriculum – Rev0 – December 2017(effective 
until further revesion), EFLM European Syllabus for post 
graduate training for Specialists in Laboratory Medicine: 
version 5 -2018[4,5,6]. В цих програмах значно розшире-
но компетентності спеціалістів з лабораторної медицини, 
було додано в перелік практичних навичок вміння прово-
дити лабораторні дослідження з використанням сучасного 
високотехнологічного обладнання.

Ці вимоги було враховано під час створення навчаль-
ного плану та програми передатестаційних циклів та 
спеціалізації з клінічної лабораторної діагностики. Від-
повідно до вимог було підготовлено та опрацьовано нові 
методичні розробки для слухачів. Вперше розроблено 
методичні рекомендації для слухачів з опрацювання прак-
тичних навичок в «Симуляційному кабінеті з лаборатор-
ної медицини», що вже рік відкрито в НМАПО імені П.Л. 
Шупика[2,3]. 

висновки. Завдяки співпраці кафедри клінічної ла-
бораторної діагностики з міжнародними асоціаціями з 
питань післядипломної підготовки спеціалістів з лабо-

раторної медицини та отримання сучасних міжнародних 
програм з’явилась реальна можливість привести у відпо-
відність з міжнародними вимогами програми різних ци-
клів післядипломної освіти.
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виКориСтання інФормаЦіЙниХ теХнологіЙ у Формуванні КомпетенЦіЇ 
провізора-інтерна

Мазулін О.В., Смойловська Г.П., Малюгіна О.О.
Запорізький державний медичний університет

вступ. Світовий розвиток сучасних інформаційних 
технологій навчання потребує впровадження найбільш 
удосконалених освітніх методів, використання яких має 
особливе значення для формування професійної компе-
тенції. Відбувається поступове зміщення акцентів у галузь 
створення інформаційних продуктів і ресурсів, надання ін-
формаційних послуг, здійснення взаємодії засобами Інтер-
нет мережі. Спостерігається тенденція злиття традиційних 
освітніх методик з сучасними ІТ-технологіями та створен-
ня на їх основі інтегрованих систем навчання [1, 3, 5].

Одним з найбільш перспективних напрямів у навчан-
ні провізорів-інтернів у системі післядипломної освіти 
є дистанційне навчання. Його метою є надання вищими 
навчальними закладами можливості освоєння основних і 
додаткових професійних освітніх програм безпосередньо 
за місцем проживання і відкриває широкі можливості для 
підвищення кваліфікаційного рівня без відриву від місця 
роботи. 

Дистанційна освіта дозволяє повною мірою викорис-
товувати сучасні засоби передачі освітньої інформації 
та управління навчальним процесом. Крім того, система 
дистанційної освіти має позитивний вплив на розвиток 
навчального закладу, так як дозволяє розвиватися відпо-
відній інфраструктурі, що задовольняє потреби з забез-
печенням навчально-методичними посібниками, осна-
щенням комп’ютерною та телекомунікаційною технікою 
і технологіями [2].

На наш час елементи дистанційної освіти досить ши-
роко застосовуються при традиційних формах навчання 

фармацевтичних дисциплін для студентів, провізорів-ін-
тернів, провізорів та фармацевтів. 

В Україні з 2000 по 2017 рр. здійснено випуск ІІ видань 
Державної Фармакопеї, введені нові нормативні документи, 
які регламентують практичну діяльність фармацевтичних 
закладів («Good Pharmacy Practice», «Good Storage Practices 
for Pharmaceuticals», «Good Manufacturing Practice», «Good 
Laboratory Practice», «Good Distribution Practice» та ін.), 
постійно поширюється та поновлюється сучасний ринок 
препаратів, які налічує більш ніж 13000 найменувань. Цей 
величезний обсяг інформації потребує постійного розвитку 
та впровадження доступної дистанційної освіти насампе-
ред для засвоєння нових знань провізорами-інтернами на 
перших кроках їх професійної діяльності [4, 6].

основна частина. Викладачами кафедри розроблено 
та впроваджено в учбовий процес on-line курси на плат-
формі edX з аудіо- та відео- супроводом для самостійної 
роботи провізорів-інтернів за фахом «Загальна фармація» 
з курсів: «Фармакогнозія», «Фармацевтична аналіз лі-
карських засобів», «Фармацевтична технологія». On-line 
курси розроблені на основі типового навчального плану 
та програми спеціалізації (інтернатури) зі спеціальності 
«Загальна фармація» та відповідним чином затверджених 
робочих навчальних програм з дисциплін. Запропоновані 
on-line курси включені до проекту ЗДМУ «Стратегія впро-
вадження on-line курсів у навчальний процес медичного 
університету на платформі edX».

Розробку курсів здійснювали за попередньо обгово-
реної структурою. Контент курсів поділяється на розділи 
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і компоненти та побудовані на основі щотижневого пла-
нування. Тривалість курсів складає 10 тижнів. Кожний 
розділ має мету заняття, перелік навичок, які отримують 
інтерни при вивченні розділу, інформаційний матеріал, 
необхідний для реалізації всіх запланованих в рамках 
курсу видів робіт. Інформаційний матеріал представлений 
текстом, ілюстраціями, схемами та графіками, відеомате-
ріалами, доступними для ознайомлення. При необхідності 
більш повного вивчення деяких матеріалів, надані поси-
лання на першоджерела з можливістю on-line переходу до 
даного контенту. Контроль за засвоєнням матеріалу про-
водиться за допомогою тестів. У результаті виконання за-
вдань інтернам надається проміжна оцінка за кожну ви-
конану тему. 

Крім того, на сайті кафедри надані додаткові матеріа-
ли, що включають методичні розробки, дидактичний ма-
теріал, контрольні питання для підготовки до складання 
ліцензійного іспиту «Крок-3. Фармація» та Державного 
іспиту, список першоджерел. 

Застосовувана освітня технологія дуже зручна, не 
передбачає обов’язкової участі інтернів в синхронних 
заходах і забезпечує можливість досягнення результатів 
навчання незалежно від місця їх знаходження. Подальше 
впровадження процесу навчання на запропонованій осно-
ві надає більші можливості для формування компетенції у 
провізорів-інтернів.

Однак, необхідно відзначити недоліки, пов’язані з 
дистанційним навчанням: високі вимоги до самоорганіза-
ції осіб, що проходять навчання; психологічні, пов’язані 
з відсутністю особистого спілкування з викладачем і між 
самими провізорами-інтернами; недоліки, які обумовлені 
недостатністю контенту, технологій та телекомунікаційної 
інфраструктури. 

Також варто відмітити про необхідність розробки ти-
пової навчальна програми з дисциплін, яка надасть пра-
вову основу для повноцінного застосування сучасних 
дистанційних on-line технологій в навчальному процесі. 
Викладачами кафедри запропоновано перед початком 
проведення дистанційного навчання здійснення вхідного 
контроль знань та практичних навичок, з метою відокрем-
лення нездатного до нього контингенту. Для цього також 
доцільно активно використовувати зворотній метод на-

вчання на заочних базах та поглиблення окремих розділів 
у щоденнику роботи провізора-інтерна, виконання індиві-
дуальних самостійних завдань з актуальних питань підго-
товці до «Крок-3. Фармація». 

висновки. Проведеними дослідженнями встановле-
но, що дистанційне навчання провізорів-інтернів підви-
щує ефективність їх самостійної роботи при проходженні 
курсу інтернатури зі спеціальності «Загальна фармація» 
та підготовці до Державного іспиту і ліцензійного іспиту 
«Крок-3. Фармація», надає нові можливості для засвоєння 
і закріплення необхідної компетенції, професійних нави-
чок із застосуванням концептуального моделювання явищ 
і процесів.
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навЧання інтернів-педіатрів раЦіонального ХарЧування дітеЙ віКом 1 -18 роКів
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Необхідність проведення занять з інтернами-педіа-
трами на цю тему з’явилася в зв’язку з рекомендаціями 
МОЗ України від 8-11 грудня 2017 р. по харчуванню дітей 
у віці від 1 до 18 років, перегляду яких не було протягом 
останніх 19 років. Проблема «дієта та ожиріння» надзви-
чайно актуальна для світової спільноти і України. Викла-
дене стало підставою для розробки кафедрою методичних 
матеріалів лекції і семінарського заняття з проблеми «ді-
єта і ожиріння» з оцінкою вгодованості і обговоренням 
можливої   ролі її в механізмах розвитку захворювань з різ-
ними нозологічними формами.

Лекція і семінар передбачають розгляд ряду питань, 
реалізація яких здійснюється через самопідготовку з по-
дальшим обговоренням на семінарі: 1) актуальність теми; 
2) надмірна вага, ожиріння і захворюваність; 3) надмірна 

вага, ожиріння в різні вікові періоди життя дитини; 4) не-
збалансованість харчування дітей і ожиріння; 5) трансжи-
ри і ожиріння; 6) роль сім’ї в приготуванні якісної їжі і ра-
ціональне харчування дитини; 7) шкільне харчування і ви-
соковуглеводиста їжа; 8) фізична активність, гіподинамія 
дітей різних вікових груп і дитяче ожиріння; 9) раціональ-
не харчування дітей різних вікових груп; 10) роль держави 
і закладів охорони здоров’я в розробці нормативно-право-
вих заходів щодо запобігання росту дитячого ожиріння. В 
кінці заняття підводяться підсумки, обговорюються роль і 
місце педіатра, сімейного лікаря у вирішенні питань раці-
онального харчування дитини індивідуального в кожному 
конкретному випадку.

Створення навчально-методичних матеріалів для лі-
карів-інтернів на базі рекомендацій МОЗ України дозво-
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ляє висвітлювати проблемні питання медицини ( у даному 
випадку – харчування дітей 1-18 років) на сучасному сві-
товому рівні. 

література
1. Наказ МОЗ України №1073 від 03.09.2017 р. «Про 

затвердження Норм фізіологічних потреб населення Укра-
їни в основних харчових речовинах і енергії». Режим до-
ступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1206-17

2. Вороненко Ю.В. Стратегії та методи навчання в піс-
лядипломній медичній освіті / Ю.В. Вороненко, Т.Є. Бой-
ченко. – Київ: Вересень, 2004. – 160 с.

Форми удоСКоналення ліКарів з ліКування заХворювань гепатобіліарноЇ 
СиСтеми

Максименко М.В.1, Тюлюкін І.О.2

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика1,
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця2

вступ. Тематичне удосконалення (ТУ) проводиться 
з метою подальшого підвищення рівня теоретичних знань, 
практичних вмінь та навичок лікарів з питань надання не-
відкладної медичної допомоги пацієнтам з захворювання-
ми гепатобіліарної системи.

основна частина. Програма охоплює достатній обсяг 
теоретичних знань, умінь і практичних навиків, побудова-
на за системою блоків. Основними блоками є курси: орга-
нізація швидкої та невідкладної медичної допомоги, реа-
німація та інтенсивна терапія, діагностика та невідкладна 
допомога пацієнтам з захворюваннями гепатобіліарної 
системи. Навчальним планом передбачено традиційні 
види занять: лекції, практичні, семінари у співвідношенні 
(1:2:1).

Основне завдання навчання за очно-заочною формою 
з елементами дистанційного навчання:

– розширення можливостей доступу спеціалістів до 
якісної фахової освіти;

– збільшення кількості спеціалістів, які проходять піс-
лядипломну підготовку на циклах підвищення кваліфіка-
ції;

– зменшення фінансових витрат, що супроводжують 
післядипломне удосконалення;

– врахування в процесі навчання індивідуальних по-
треб та можливостей слухачів;

– опанування слухачами навичок самостійної роботи;
– підвищення ефективності підготовки завдяки засто-

суванню сучасних інформаційних і комунікаційних засо-
бів.

Навчальний план та програма циклу ТУ доповнені пе-
реліком питань до заключного заліку, переліком практич-
них навиків, списком рекомендованих літературних дже-
рел.

Слухачам, які виконали програму циклу та успішно 
склали залік, видається посвідчення про підвищення ква-
ліфікації встановленого зразка.

висновни. Таким чином ТУ лікарів з лікування захво-
рювань гепатобіліарної системи в післядипломній освіті 
займає вагоме місце, але при цьому на даний момент по-
требує удосконалення та введення новітніх форм навчан-
ня.

література.
1. Хлєбнікова Т. М. Актуальні питання дидактики: 

навч.-метод. посіб. для виклад., слухачів ІПО / Т. М. Хлєб-
нікова. — Х., 2007. — 252 с.

оСобливоСті виКладання ЦиКлу «Фтизіатрія» інтернам вузьКиХ СпеЦіальноСтеЙ

Н. А. Мацегора, С. О. Полякова
Одеський національний медичний університет

вступ. Статистичні данні про враження позалегене-
вим туберкульозом (ПЛТБ) надзвичайно різняться: від 8 
до 46% загального числа хворих на туберкульоз (ТБ). В 
структурі захворюваності на ПЛТБ кістково-суглобовий 
ТБ складає 19,7%, ТБ периферичних лімфатичних вузлів – 
8,9%, сечостатевих органів – 6,2%, очей – 2,2%, нервової 
системи – 1,6% та ТБ іншої локалізації – 3,4% [2].

Аналіз досліджень свідчить про те, що хворих на 
ПЛТБ виявляють ще недостатньо. Вони також не отри-
мують своєчасної кваліфікованої медичної допомоги, що 
пов’язано з незнанням цієї патології лікарями загальної 
мережі, тобто неспеціалізованих закладів, чи лікарями 
загальної практики, несвоєчасним виявленням хворих, 
відсутністю достатньої кількості вузькопрофільних спеці-
алістів [1]. Все вище сказане зумовлене нагальну актуаль-
ність викладання циклу «фтизіатрія» інтернам суміжних 
вузьких спеціальностей.

Кожна клінічна форма ПЛТБ має свої особливості, як 
клінічні та діагностичні, так і лікувальні. Саме тому ви-

кладання циклу «фтизіатрія» інтернам-суміжникам потре-
бує високої кваліфікації викладача та великої уваги при 
підготовці до семінарських та практичних занять.

основна частина. При викладанні інтернам-хірургам 
увага приділяється ТБ процесу в грудній порожнині (діа-
гностика та показання до оперативного втручання як один 
з етапів лікування) та ТБ кишківника і мезентеріальних 
лімфатичних вузлів; інтернам-анестезіологам – тактиці 
перед, під час та після оперативних втручань у хворих на 
ТБ органів дихання.

На заняттях з інтернами-травматологами детально 
розбираються питання ТБ хребта та великих суглобів як 
найчастіших форм ПЛТБ; з інтернами-неврологами – ту-
беркульозу менінгеальних оболонок та головного мозку.

При спілкуванні з дерматологами та офтальмологами 
увага приділяється патоморфозу клінічного перебігу спе-
цифічного ТБ процесу шкіри та очей відповідно, адже в 
останні роки саме ці локалізації ТБ почали нарощувати 
свій темп.
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Для акушерів-гінекологів обрана дуже важлива тема 
безпліддя як провідного клінічного симптому «гінеколо-
гічного» ТБ, тому що лікарі роками безрезультатно ліку-
ють своїх пацієнток, зовсім забуваючи про мікобактерію 
туберкульозу.

З інтернами-отоларингологами та урологами детально 
обговорюється дисемінований ТБ, адже перші скарги цих 
пацієнтів не мають специфічних туберкульозних ознак, а 
проявляються проблемами зі сторони голосових зв’язок та 
сечовивідної системи.

Інтернам-радіологам докладно викладаються рентге-
нологічні симптоми всіх клінічних форм легеневого та по-
залегеневого ТБ; інтернам-інфекціоністам – особливості 
ТБ менінгіту, адже всі хворі з менінгітом невстановленої 
етіології надходять саме до інфекційної лікарні та потре-
бують ретельного проведення диференційної діагностики 
цього стану на фоні частого поєднання ТБ та ВІЛ-інфекції.

Інтернам-психіатрам пояснюються питання психо-
логічних, а іноді, і психіатричних змін у хворих на ТБ 
будь-якої локалізації, адже лише 40,0% пацієнтів реально 
оцінюють і приймають свою хворобу, у інших 60,0% була 
наявна психічна дезадаптація, що негативно впливає на 
результати лікування і підтримує резервуар ТБ інфекції.

Поряд з тим, робочі програми інтернів із суміжних 

спеціальностей «радіологія» та «інфекційні хвороби» пе-
редбачають по 12 учбових годин ( з них семінарів – 4 годи-
ни, практик – 8 годин), а інтернів інших вузьких спеціаль-
ностей – лише 6 годин (2 години семінарські та 4 години 
практичні). Ми вважаємо, що цей відведений час критич-
но малий, щоб якісно підготувати лікарів-інтернів до ви-
явлення та діагностики ТБ змін позалегеневої локалізації.

висновок. Отже, відповідальне відношення викла-
дацького складу до циклу «фтизіатрія» формують у інтер-
нів-сумісників вузьких спеціальностей чітке розуміння па-
тогенезу, клінічних проявів та їх подальшої діагностичної 
тактики щодо хворих з проявами легеневих і позалегеневих 
форм туберкульозу, що спрямоване на навчання майбутніх 
лікарів своєчасному виявленню та проведенню адекватної 
кваліфікованої допомоги даному контингенту хворих.

література
1. Костроміна В. П. Актуальні проблеми туберкульозу 

в дітей у період епідемії. Здоров’я України. 27.03.2015; те-
матичний номер: Інфекції в практиці лікаря.

2. Петренко В. І., Тодоріко Л. Д., Бойко А. В. Актуаль-
ні питання діагностики та лікування позалегеневого ту-
беркульозу. Туберкульоз, легеневі хвороби, ВІЛ-інфекція. 
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УДК 614.25
оСобливоСті піСлядипломноЇ підготовКи ФаХівЦів, яКі проводять програму 

СоЦіально-пСиХологіЧноЇ реабілітаЦіЇ уЧаСниКам ато

Михайлов Б. В., Романова І.В., Сарвір І.М., Криворотько Я.В., Кудінова О.І. 
Харківська медична академія післядипломної освіти

вступ. Колектив кафедри психотерапії Харківської 
медичної академії післядипломної освіти за останні 4 
роки проводить постійну роботу з розробки та впрова-
дження нових методів і організаційних засад реалізації 
медико-психологічного , психотерапевтичного супро-
воду, та соціально-психологічної реабілітації учасників 
АТО.

основна частина. В 2014-2017 рр. кафедрою психо-
терапії ХМАПО за завданням МОЗ України (лист МОЗ 
України № 08.01. 51/1/5 – 15/3554 від 06.02.2015 р.) були 
розроблені навчальні плани та програми циклів тема-
тичного удосконалення: «Психо-соціальна реабілітація 
осіб, які стали інвалідами під час проходження військової 
служби, та інших осіб, які постраждали під час виконан-
ня обов’язків військової служби (службових обов’язків) 
в Україні», «Екстрена психологічна допомога особам з 
гострими розладами психіки і поведінки психогенного 
походження», «Психотерапія посттравматичного стресо-
вого розладу і розладів адаптації та медико-психологічна 
реабілітація учасників АТО, членів їх сімей, тимчасово 
переміщених осіб», для лікарів, практичних психологів та 
соціальних працівників закладів охорони здоров’я та під-
розділів соціального захисту населення.

За цією тематикою кафедрою психотерапії були про-
ведені цикли тематичного удосконалення: протягом 2015 
– 2018рр. у м. Харкові проведено 12 циклів тематичного 
удосконалення та виїзних циклів у м. Київ – 3, м. Дніпро 
– 3, м.Черкаси-2. 

Всього на відповідних циклах пройшли вишкіл 124 
лікарів загальної практики, 142 лікаря-психіатра, 49 пси-

хотерапевтів, 36 лікарів-психологів, 186 практичних пси-
хологів, 57 соціальних працівників.

Особливостю підготовки фахівців для проведення со-
ціально-психологічної реабілітації учасникам АТО є те, 
що фахівці мають оволоділи знаннями і практичними на-
вичками надання допомоги за принципом мультидисци-
плінарної команди спеціалістів: лікарів загальної практи-
ки, лікарів-психіатрів, психотерапевтів, лікарів-психоло-
гів, практичних психологів, соціальних працівників.

Для методичного забезпечення навчального процесу 
колективом кафедри психотерапії видані методичні реко-
мендації “Екстрена медико-психологічна допомога осо-
бам з гострими розладами психіки і поведінки психоген-
ного походження”, “Медико-психологічний супровід осіб 
з гострими розладами психіки і поведінки психогенного 
походження” та навчальний посібник “Посттравматичні 
стресові розлади” , також колективами 8 кафедр ХМАПО 
написаний та виданий навчальний посібник «Медична 
допомога учасникам бойових дій» (за редакцією Хвисю-
ка О.М., Марченко В.Г., Михайлова Б.В.) (2017). Нака-
зом МОЗ від 23.02.2016 р. № 121 «Про затвердження та 
впровадження медико-технологічних документів зі стан-
дартизації медичної допомоги при посттравматичному 
стресовому розладі» розроблений та затверджений Уніфі-
кований клінічний протокол первинної, вторинної (спеці-
алізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної 
допомоги «Реакція на важкий стрес та розлади адаптації. 
Посттравматичний стресовий розлад». 

На виконання Указу Президента України від 14 лис-
топада 2014 року № 880/2014 «Про Рішення Ради націо-
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нальної безпеки і оборони України від 4 листопада 2014 
року», доручення Секретаріату Кабінету Міністрів Украї-
ни від 24.11.2014 р. № 42513/1/1-14 щодо виконання пунк-
ту 9 Протокольного рішення Адміністрації Президента 
України стосовно соціальної реабілітації учасників анти-
терористичної операції на Сході України та протезування 
осіб, постраждалих під час АТО, проводиться реабілітація 
учасників АТО в госпіталях ветеранів війни. Проведення 
реабілітаційних заходів учасникам АТО здійснюється з 
метою: скорочення термінів відновлення пошкодженого 
здоров’я; досягнення соціальної адаптації; повернення 
пацієнтів в суспільство. Соціально-психологічна реабі-
літація містить послуги з: консультування; психологіч-
ної діагностики; психологічної корекції; психотерапії; 
психіатричної допомоги, у тому числі медикаментозної. 
Психологічне консультування учасників АТО направлене 
на створення мотивації до активної життєвої позиції кон-

сультуємого по відношенню до психологічних проблем, 
стресових ситуацій в нових умовах мирного життя з ме-
тою навчання способам відновлення або збереження емо-
ційного комфорту, сімейної адаптації в складних життєвих 
обставинах.

Соціально-побутова реабілітація учасникам АТО про-
водиться з елементами: розвитку навичок самообслугову-
вання, пересування, орієнтування, спілкування, користу-
вання інформацією (у разі необхідності із залученням фа-
хівців із соціальної реабілітації Міністерства соціальної 
політики України). 

висновки. Відповідно до вищезазначеного підготов-
ка фахівців різних спеціальностей містить дві складові. 
Загальна складова є базовою для всіх фахівців. Спеціфіч-
на складова навчання включає навички і вміння, необхідні 
у реабілітаційному процесі відповідно до професійних ви-
мог і завдань фахівців.

ФілоСоФія теСтування ліКарів та провізорів при безперервному проФеСіЙному 
розвитКу

Мінцер О. П., Шевченко Я. О., Фещенко А. С.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика

вступ. З розвитком нових інформаційних технологій 
з’явилася можливість необмеженого тиражування і прак-
тично миттєвої доставки інформації в будь-яку точку пла-
нети. Стало доступним ефективне представлення навчаль-
ного матеріалу у структурованому і зручному для засвоєння 
вигляді, з реалізацією технологій навігації в просторі знань. 
Навіть при викладі медичних знань подібна форма подачі 
матеріалу може бути значно ефективнішою, ніж тради-
ційна. В умовах впровадження освітніх стандартів істотне 
менше значення придбали такі питання як де і у кого вчи-
тися. На перше місце виходить питання – наскільки знання 
того, хто навчався, відповідають певним вимогам, чи мають 
глибину і міцність знань, міждисциплінарність та трансди-
циплінарність. Іншими словами, проблема перевірки якості 
підготовки фахівців стає однією з найактуальніших і порів-
нянною з проблемою державного масштабу.

основна частина. Мета роботи. Визначити основні 
пріоритети при створенні стратегії тестування знань та 
компетенцій лікарів та провізорів.

отримані результати. Навчальний процес як цілісна 
і складна багатофакторна система може успішно здійсню-
ватися тільки при надійній і постійної діагностики рівня 
знань тих, хто навчається з інтегрованим в цей процес 
зворотним зв’язком. Таким чином, поняття «моніторин-
гу освіти», яке передбачає цілісне вивчення різних сторін 
процесу передачі знань та умінь, а також формування від-
повідних компетенцій, все активніше входить в систему 
освіти.При розробці системи тестування важливо забезпе-
чити єдиний підхід в тлумаченні сенсу кожного з компо-
нентів навчання. Зокрема, визначаючи зміст поняття «рі-
вень знань», слід враховувати вже згадану глибину і міц-

ність знань, рівень мислення, вміння синтезувати знання з 
окремих тем, вміння давати точні формулювання, вміння 
правильного користування понятійним апаратом, культу-
ру відповіді (грамотність мови, логічність тощо)

Розробка, впровадження та застосування екзаменацій-
них тестів – надзвичайна складна технологія. Вона не до-
пускає ніяких відхилень від обґрунтованої послідовності 
дій. Подив викликає намагання деяких керівників перене-
сти частину тестів з других систем перевірки знань лікарів 
та провізорів, включення поспішно приготованих тестів 
без перевірки їх дискримінаційних можливостей, валід-
ності тестів. Вочевидь, потребує сучасне відображення 
навчання в технологіях мобільної освіти та штучного ін-
телекту, використання баз знань, оцінка компетенцій. 

Вкрай важливо розуміння протиріч між швидким 
зростанням обсягу знань і можливостями їх засвоєння 
людиною. У зв’язку з цим необхідно виробити систему 
пріоритетів передачі знань та компетенцій за умови збере-
ження основних елементів базової освіти. 

висновок. Радикальне підвищення ефективності 
якості підготовки лікарів та провізорів з новим типом мис-
лення, що відповідає вимогам постіндустріального сус-
пільства полягає в глобальній раціоналізації інтелектуаль-
ної діяльності передачі знань та перевірки їх засвоєння.
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модульниЙ підХід у піСлядипломному навЧанні з Судово-медиЧноЇ еКСпертизи 
Черепно-мозКовоЇ травми 

Мішалов В.Д., Хохолєва Т.В., Гуріна О.О., Петрошак О.Ю.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика

вступ. Специфіка сучасної системи підготовки лікаря 
полягає у формуванні мотивації на безперервне самостій-
не оволодіння новими професійними знаннями. 

основна частина. На наш погляд, цикл тематичного 
удосконалення «Судово-медична експертиза черепно-моз-
кової травми» доцільно побудувати за блочно-модульним 
принципом за розділами: – особливості механізму і мор-
фології ушкоджень кісток черепа, мозкових оболонок, ре-
човини головного мозку в залежності від характеру трав-
муючих предметів – 36 годин; – класифікація, особливості 
механізму і морфології черепно – мозкових ушкоджень 
при різних видах транспортної травми, дії вогнепальної 
зброї, у тому числі – нових видів зброї захисного або неле-
тального спрямування – 36 годин; – особливості патомор-
фологічних змін в речовині головного мозку і його обо-
лонках в залежності від існуючого преморбідного фону, 
термінів травмування, наявності алкогольної, наркотичної 
та інших видів гострої і хронічної інтоксикації – 12 годин; 
– аналіз перебігу клінічних форм „гострого періоду” че-
репно-мозкової травми у потерпілих різних вікових груп 

та особливості його експертної оцінки – 36 годин; – харак-
тер наслідків черепно-мозкових ушкоджень у різних віко-
вих групах та їх експертна оцінка – 14 годин. Проведення 
передатестаційних циклів з судово-медичної експертизи 
можливе шляхом розширення цього розділу за рахунок 
збільшення годин практичних занять (до 30 годин), що є 
найбільш зручним і ефективним методом для оволодіння 
алгоритмом експертного мислення. 

висновки. Отже, розробка нової програми циклу з 
судово-медичної експертизи черепно-мозкової травми пе-
редбачає активні форми навчання, орієнтовані на мотива-
цію самостійного засвоєння дисципліни. 
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резюме. Реформа охорони здоров’я, яка здійснюється в 
Україні орієнтована на розвиток первинної медико-санітар-
ної допомоги на засадах сімейної медицини, що передбачає 
в першу чергу профілактичну та медико-соціальну спря-
мованість роботи лікарів первинної ланки. Проте, типові 
програми інтернатури за спеціальністю «Загальна практи-
ка – сімейна медицина» наразі не забезпечують відповідну 
підготовку лікарів у частині профілактичної складової. Так, 
на питання профілактичної педіатрії припадає 32 години 
(12,5% загального часу), а соціальної педіатрії – 2 години 
(1%). Відсутність у лікарів загальної практики – сімейної 
медицини досвіду «нагляду» за дітьми, обмежена кількість 
учбових матеріалів, відсутність тематичного удосконален-
ня з питань амбулаторної педіатрії, не дозволяє лікарям-
практикам підвищити свій професійний рівень.

Мета роботи – удосконалення підготовки лікарів за-
гальної практики-сімейної медицини шляхом запрова-
дження спеціальної навчальної програми з амбулаторної 
педіатрії. 

основна частина. На кафедрі розроблена навчальна 
програма циклу тематичного удосконалення з питань ам-
булаторної педіатрії для лікарів загальної практики – сі-
мейної медицини розрахована на 1 місяць (156 навчаль-

них годин): програма налічує 15 модулів, з яких 8 (45 год. 
– 30%) стосуються основних напрямів профілактичної та 
соціальної педіатрії.

висновки. Залучення висококваліфікованих науково-
педагогічних кадрів в лікувально-діагностичний процес 
амбулаторій буде забезпечувати зростання якості обслу-
говування дитячого населення та підвищувати підготовку 
лікарів загальної практики-сімейної медицини.

Ключові слова: амбулаторна педіатрія, удосконален-
ня, лікарі загальної практики – сімейної медицини.

Аbstract. Ukraine is implementing the Health Care 
Reform. It involves the development of primary health care on 
the basis of family medicine. The reform envisages mainly the 
preventive and medical and social orientation of the primary 
care physicians. But, typical training programs for internship 
in “General practice – family medicine” today do not provide 
adequate training doctors on prevention. The question of 
preventive pediatrics takes 32 hours (12.5% of the total time), 
and social pediatrics – 2 hours (1%). General practitioners – 
family medicine do not have experience of “supervising” for 
children, limited amount of educational materials, there is no 
thematic improvement on ambulatory paediatrics and this does 
not allow practitioners to improve their professional level.
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The purpose of the work is to improve the training 
of general practitioners-family medicine specialists by 
introducing a special educational program for ambulatory 
pediatrics.

Main part. The department has developed a curriculum 
of the thematic improvement cycle on ambulatory pediatrics 
for general practitioners – family medicine is designed for 1 
month (156 academic hours): the program has 15 modules, 
of which 8 (45 years – 30%) refer to the main directions of 
preventive and social pediatrics.

conclusions. The attraction of highly skilled scientific 
and pedagogical staff in the medical-diagnostic process of 
the ambulatory clinic will ensure an increase in the quality of 
service for the children’s population and increase the training 
of general practitioners-family medicine doctors.

Keywords: ambulatory pediatrics, improving, doctors of 
general practice – family medicine.

вступ. Стан здоров’я дітей є одним із важливих по-
казників благополуччя суспільства і держави. Анатомо-
фізіологічні особливості дітей обумовлюють особливий 
стан організму, соціальну незахищеність, залежність від 
впливу соціального середовища. Погіршення умов життя 
та зниження стабільності у суспільстві сприяють зростан-
ню стресових станів, що приводить до зростання захво-
рюваності дітей. 

Реформа охорони здоров’я, яка здійснюється в Україні 
орієнтована на розвиток первинної медико-санітарної допо-
моги на засадах сімейної медицини. Сімейна медицина має 
компенсувати прогалини у профілактичній та медико-со-
ціальній роботі закладів охорони здоров’я. Найбільш важ-
ливим завданням лікарів первинної ланки обслуговування 
є збереження та відновлення здоров’я дитячого населення. 

Педіатрія, за своєю суттю, є дисципліна профілак-
тична, предмет її діяльності не тільки хвора, а й здорова 
дитина. Слід зазначити, що на сьогодні діяльність лікарів 
загальної практики – сімейної медицини полягає, в осно-
вному, в наданні тільки медичної допомоги.

Існують певні об’єктивні труднощі щодо профілак-
тичної діяльності сімейних лікарів. Відсутність установ-
леного механізму фінансування діяльності з формування 
здорового способу життя та первинної профілактики не-
інфекційних захворювань в регіонах, безперервне скоро-
чення мережі установ та структур профілактичного спря-
мування, насамперед, центрів здоров’я. 

Типові програми інтернатури за спеціальністю «За-
гальна практика – сімейна медицина» наразі не забезпечу-
ють відповідну підготовку лікарів у частині профілактич-
ної складової [1].

Згідно Типового плану та програми навчання лікарів-
інтернів за фахом «Загальна практика – сімейна медици-
на» на засвоєння курсу «Здоров’я дитини» відведено 244 
години, що складає 16 % від загальної кількості навчаль-
них годин (1560). На питання профілактичної педіатрії, як 
невід’ємної складової курсу, припадає 32 години (12,5%), 
а соціальної педіатрії – 2 години (1%). 

Кваліфікація та її рівень набувається поетапно: спо-
чатку під час навчання в вищих учбових закладах, потім 
на факультетах післядипломної освіти, постійно триває 
процес отримання сучасної медичної інформації з моно-
графій, методичних рекомендацій, наукових статей, а та-
кож на циклах тематичного удосконалення за фахом про-
тягом всього професійного життя.

Відсутність у лікарів загальної практики – сімейної 

медицини досвіду «нагляду» за дітьми, недостатнє ме-
дичне обладнання амбулаторій, обмежена кількість під-
ручників, методичних рекомендацій, відсутність тематич-
ного удосконалення з питань амбулаторної педіатрії, не 
дозволяє лікарям-практикам підвищити свій професійний 
рівень.

Мета роботи – удосконалення підготовки лікарів за-
гальної практики-сімейної медицини шляхом запрова-
дження спеціальної навчальної програми з амбулаторної 
педіатрії. 

основна частина. Розроблена на кафедрі навчальна 
програма циклу тематичного удосконалення з питань ам-
булаторної педіатрії для лікарів загальної практики – сі-
мейної медицини розрахована на 1 місяць (156 навчаль-
них годин): програма налічує 15 модулів, з яких 8 (45 год. 
– 30%) стосуються основних напрямів профілактичної та 
соціальної педіатрії:

• організаційно-правові засади діяльності лікаря за-
гальної 

• практики – сімейної медицини;
• дизонтогенез в формуванні відхилень в стані 

здоров’я та розвитку
• дітей. Основні закономірності фізичного та нервово-

психічного розвитку дітей;
• проміжні стани у дітей, їх профілактика та лікуван-

ня;
• оптимізація вигодовування дітей раннього віку;
• специфічна імунопрофілактика інфекційних хвороб;
• організація амбулаторної поліклінічної допомоги ді-

тям
• підліткового віку;
• профілактичні та реабілітаційні заходи, спрямовані 

на збереження
• життя та здоров’я дітей всіх вікових груп;
• роль працівників первинної ланки медичного обслу-

говування у 
• наданні медико-соціальної допомоги.
висновки. Викладання матеріалу потребує від ви-

кладача певних специфічних знань, виконання великого 
обсягу робіт із забезпеченням слухачів навчальними по-
сібниками, методичними матеріалами. З цією метою ви-
кладачі кафедри готують лекції – презентації, навчальний 
посібник, методичні рекомендації та наукові статті. Залу-
чення висококваліфікованих науково-педагогічних кадрів 
в лікувально-діагностичний процес амбулаторій буде за-
безпечувати зростання якості обслуговування дитячого 
населення та підвищувати підготовку лікарів загальної 
практики-сімейної медицини.
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УДК 616-036.86:347.151
КеЙСовиЙ метод яК СКладова піСлядипломного етапу навЧання ліКарів з питань 

медиКо-СоЦіальноЇ еКСпертизи

Науменко Л.Ю., Борисова І.С., Березовський В.М. 
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»

КеЙСовыЙ метод КаК ваЖная СоСтавляюЩая обуЧения на поСледипломном 
Этапе обуЧения враЧеЙ по вопроСам медиКо-СоЦиальноЙ ЭКСпертизы.

Науменко Л.Ю., Борисова И.С., Березовский В.М.
ГУ «Днепропетровская медицинская академия МЗ Украины»

caSe method aS a compoSItIon of the SucceSSful Stage of tRaInIng of medIcIneS on 
QueStIonS of medIcal-SocIal eXpeRtISe

Naumenko L., Borisova I., Berezovsky V.
SE «Dnipropetrovsk Medical Academy of Health Ministry of Ukraine»

резюме. Стаття присвячена проблемі пошуку нових 
ефективних методик підготовки кваліфікованих фахівців, 
формуванню всебічно розвиненої особи, яка повинна за-
довольнити потреби суспільства. Медична галузь сьогод-
ні потребує досвідчених фахівців. У зв’язку із чим фахові 
дисциплін вищих медичних закладів, особливо на після-
дипломному етапі освіти, відчувають нагальну потребу у 
впровадженні таких навчальних методик, які б допомогли 
реалізації особистісного т акваліфікованого підходу до лі-
каря, що продовжує навчання. Метою статті є аналіз од-
ного з ефективних методів ситуаційного навчання – кейс-
методу (методу case-study) на післядипломному етапі на-
вчання лікарів.

Ключові слова: кейсовий метод, післядипломна осві-
та, лікар, медико-соціальна експертиза

резюме. Статья посвящена проблеме поиска новых 
эффективных методик подготовки квалифицированных 
специалистов, формированию всесторонне развитой лич-
ности, которая должна удовлетворить потребности обще-
ства. Медицинская отрасль сегодня нуждается опытных 
специалистов. В связи с чем профессиональные дисци-
плин высших медицинских учреждений, особенно на 
последипломном этапе образования, испытывают насто-
ятельную потребность во внедрении таких учебных мето-
дик, которые помогли реализации личностного т аквали-
фикованого подхода к врачу, который продолжает обуче-
ние. Целью статьи является анализ одного из эффективных 
методов ситуационного обучения – кейс-метода (метода 
case-study) на последипломном этапе обучения врачей.

Ключевые слова: кейсовый метод, последипломное 
образование, врач, медико-социальная экспертиза

Resume. The article is devoted to the problem of finding 
new effective methods for the training of qualified specialists, 
the formation of a fully developed person, which should 
meet the needs of society. The medical industry today needs 
experienced professionals. Due to this, the professional 
disciplines of higher medical establishments, especially at 
the postgraduate stage of education, are in urgent need of 
implementing such educational methods that would help to 
implement a personalized t akvalited approach to a continuing 
doctor. The purpose of the article is to analyze one of the 
effective methods of situational learning – a case-method 
(case-study method) at the postgraduate stage of training 
doctors.

Key words: medical and social expertise, case-study
З точки зору компетентнісного підходу у роботі лі-

каря, що сьогодні є провідним у вищій медичній освіті, 
одним із інноваційних педагогічних технологій в процесі 
навчання, як студентів, так і лікарів на післядипломному 
етапі медичної освіти є розвиток особистості того, хто на-
вчається, його здатності до саморозвитку, самовизначен-
ня і самоосвіти, що саме і означає формування ключових 
компетенцій. Інноваційними підходами в навчальному 
процесі, як на до дипломному етапі, так і на етапі після-
дипломної освіти, педагоги вважають практику моделю-
вання, проектування, використання активних та інтерак-
тивних форм роботи, різні варіанти семінарів та тренінги.

мета роботи: на прикладі роботи кафедри медико-со-
ціальної експертизи і реабілітації продемонструвати мож-
ливості використання та особливості застосування кейс-
методу (case study) на післядипломному етапі освіти.

В навчальному процесі на кафедрі медико-соціаль-
ної експертизи і реабілітації ФПО ДЗ «Дніпропетровська 
медична академія МОЗ України» при викладанні питань 
тимчасової та стійкої непрацездатності широко викорис-
товуються кейс-метод. 

Кейс-метод (case study) (від англ. сase – випадок) або 
метод навчальних конкретних ситуацій є досить ефектив-
ним методом навчання. Кейс-метод – техніка навчання, що 
використовує опис реальних ситуацій. Цей метод запропо-
нований та почав використовуватись у вищих навчальних 
закладах Сполучених Штатів на початку ХХ сторіччя саме 
в галузі медицини. В подальшому розповсюдженню цьо-
го методу сприяла Гарвардська Школа Бізнесу. Початкова 
схема case-study була досить простою: практиків просили 
викласти конкретну проблемне ситуацію, а потім надати 
аналіз проблеми і відповідні рекомендації, що до можли-
вості її вірного рішення. В немедичній практиці (при ви-
вченні питань бізнесу) частіше використовують ситуації 
кейс-методу із декількома можливими шляхами вирішен-
ня поставленої проблеми. 

Особливого значення набуває цей метод у викладанні 
питань медико-соціальної експертизи стійкої непрацездат-
ності на післядипломному етапі підготовки лікарів, як для 
лікарів інтернів так і для лікарів лікувально-консультатив-
них комісій лікувально-профілактичних закладів та лікарів 
комісій медико-соціальної експертизи (МСЕ). Відповідно 
до Постанови КМ України № 1317 від 3.12.2009 р., що ре-
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гламентує проведення медико-соціальної експертизи чітко 
визначено, що при огляді хворого (особи з інвалідністю) 
можуть бути присутні тільки лікарі комісій МСЕ, його (хво-
рого) представник та представник Фонду соціального стра-
хування. У зв’язку з цим, передати досвід лікарям-інтернам 
«біля ліжка хворого» є неможливим. До того ж, відповідно 
до Постанови КМ України №1317 від 3.12.2009 р., зазна-
чено, що, медико-соціальні експертні комісії проводять за-
сідання тільки у повному складі і колегіально приймають 
рішення. Тому, метод case-study набуває особливого значен-
ня. Сутність даного методу у викладанні питань медико-
соціальної експертизи є: спільними зусиллями тих, що на-
вчається, необхідно проаналізувати запропоновану викла-
дачем клінічну ситуацію викладену у вигляді документів 
конкретного хворого (без зазначення справжнього прізвища 
та інших даних) і запропонувати колегіальне, єдине вірне 
рішення, що обґрунтоване нормативно-правовими, законо-
давчими документами. Кейси, що пропонуються лікарям на 
післядипломному етапі навчання підготовлені викладачами 
кафедри медико-соціальної експертизи і реабілітації ФПО 
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» і 
широко використовуються в процесі навчання. 

висновки: Використання методу case-study на піс-
лядипломному етапі навчання при викладанні питань 
медико-соціальної експертизи має багато специфічних 
моментів, що полягає у необхідності колективного пошу-
ку єдиного вірного рішення. При цьому, знання сучасної 
нормативної бази є принципово важливим.

Актуальність введення методу case-study у вищій 
школі обумовлена загальною спрямованістю освіти на 
формування професійної компетентності, умінь та нави-
чок мислення, розвиток здібностей особистості до вимог 
до якості висококваліфікованого лікаря.
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УДК 614.252:378.22.001.57
виКориСтання онтологіЧниХ моделеЙ для удоСКоналення піСлядипломного 

навЧання ліКарів

Носко Н. О., Шевцова О. М.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика

вступ. Розроблення системи впорядкування ме-
дичних знань для оптимізації діагностики захворювань, 
оцінювання стану пацієнтів, прогнозування можливих 
ускладнень під час лікування, що базуються на онтологіч-
них принципах, може мати принципове значення для по-
дальшого вдосконалення клінічної медицини. 

мета роботи: створення технології побудови онтоло-
гічних моделей як принципово нового підходу організації 
процесу післядипломного навчання та безперервного про-
фесійного розвитку (БПР) лікарів.

основна частина. На прикладі неалкогольної жиро-
вої хвороби печінки (НЖХП), як складової метаболічно-
го синдрому детально формалізовано накопичені знання. 
В онтології чітко представлена інформація не тільки про 
НЖХП, але й повноцінно викладені всі сучасні методи 
діагностики захворювань печінки, а саме лабораторні, ін-
струментальні, морфологічні.

Показано, що онтологічна модель НЖХП надає ши-
рокі можливості фахівцям для більш раннього виявлен-
ня метаболічного синдрому, формуючи кластер факторів 
ризику серцево-судинних захворювань та цукрового діа-
бету 2 типу, оптимізує вибір профілактики прогресування 

ускладнень. Також, у залежності від наявності або відсут-
ності тих чи інших лабораторних і клінічних проявів онто-
логічна модель допомагає обрати цільовий метод ведення 
конкретного пацієнта відповідно до клінічних рекомен-
дацій, що також входять в онтологічну модель та можуть 
постійно обновлятися з виходом публікацій щодо резуль-
татів новітніх клінічних досліджень.

В  онтології також представленні основні дані про 
білки, жири , вуглеводи, вітаміни (жиророзчинні та водо-
розчинні), вітаміноподібні речовини та мікроелементи. Це 
дає можливість при викладанні клініки, перейти до більш 
глибокого розуміння  порушень обміну речовин. 

висновок. Онтологічні моделі патологічних процесів 
суттєво збільшують можливість швидкого навчання фа-
хівців, забезпечують удосконалення навчального процесу 
та оптимізацію методики передавання знань у процесах 
післядипломного навчання лікарів і БПР.
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магіСтерСьКа оСвітньо-КваліФіКаЦіЙна робота– ШляХ до наЙвиЩиХ 
КомпетентноСтеЙ  медСеСтринСтва

Оспанова Т.С., Семидоцька Ж.Д., Чернякова І.О., Авдєєва О.В.
Харківський національний медичний університет

ХХІ століття ознаменувалося зміною парадигми ме-
дичної освіти  від жорстко структурованого етапного про-
цесу до компетентністно- орієнтованого навчання (Com-
petency–based Medical Education, CMBE) [2, 4, 6, 8]. Ком-
петентний спеціаліст, на відмінність від кваліфікованого, 
успішно використовує отримані знання, вміння, навички 
із самого початку своєї  практичної діяльності, реалізує їх 
у повсякденній праці, конкурентно здатним у своїй про-
фесії .

Нова парадигма має бути реалізованою у вищій осві-
ті , яку отримують майбутні бакалаври і магістри медсе-
стринства. Перехід до сучасної моделі партнерства ма-
гістра медсестринства і лікаря можливий лише за умови 
оволодіння медсестрою усіма необхідними компетентніс-
тями для обіймання посад менеджера лікувального закла-
ду, головної медсестри, викладача медсестринства у коле-
джі, вищому медичному навчальному закладі, проведення 
науково-дослідної роботи з проблем медсестринства. 

У процесі освіти майбутній спеціаліст має отримати 
не тільки загальнопрофесійні, метапредметні та предметні 
компетентності, але й загальнокультурну компетентність, 
інтегративну особистісну характеристику, яка дозволить 
йому працювати в атмосфері сучасного культурного со-
ціуму [3, 7].

Наразі в Україні опрацьовані Державна програма ре-
форми медсестринства, освітня програма «Стандарт ви-
щої освіти України з підготовки магістра медсестринства 
з вищою освітою». Згідно стандарту важливим етапом 
підготовки є науково-дослідна робота магістранта, яка має 
засвідчити набуття ним відповідної компетентності [1]. 
Майбутнє медсестринства розглядається саме у контексті  
наукової дисципліни [5].

На кафедрі пропедевтики внутрішньої медицини №2 
та медсестринства ХНМУ цьому етапу надається велике 
значення. Магістрант отримує можливість протягом двох 
років спілкуватися віч-на-віч із науковцем, спеціалістом у 
певній галузі медицини, вони разом проходять шлях від 
початку дослідження, обговорення і визначення теми, 
мети і завдань дослідження, вивчення стану наукової про-
блеми, методів дослідження, якими має володіти для ви-
конання роботи, принципів проведення інформаційного 
пошуку, вивчення відповідної літератури та написання її 
огляду. Магістрант проводить обстеження пацієнтів, ана-
лізує результати загально-клінічних методів дослідження, 
разом зі своїм наставником на практиці вивчає методику 
установлення діагнозу, проводить самостійно досліджен-
ня з наукової проблеми, яка вивчається, оформлює необ-
хідну первинну документацію. Важливим етапом є зна-
йомство із сучасними статистичними методами аналізу 
отриманих результатів, їхній синтез у вигляді висновків, 
співставленні з даними аналізу вивченої літератури, по-
шуки практичного значення проведених досліджень. Далі 
настає етап оформлення освітньо-кваліфікаційної роботи, 

підготовка презентації до захисту і захист роботи на вче-
ній раді. Всі ці етапи мають колосальне значення у фор-
муванні особистості молодої людини, її світогляду, куль-
турному розвитку, підвищення самооцінки. На всіх етапах 
виконання наукової роботи керівник має сприяти макси-
мальній самостійності свого учня, розвивати проблемне 
сприйняття наукових і практичних знань, умінь, навичок, 
поважати і ураховувати його розуміння проблем, що ви-
вчаються.

У процесі успішного виконання роботи магістрант за 
участю свого керівника отримує інтегральну, загальні та 
спеціальні (фахові, предметні) компетентності: здатність 
застосовувати положення, теорії та методи інтерністики 
при проведенні дослідження, здібності до абстрактного 
мислення, аналізу та синтезу, навички пошуку, опрацю-
вання  та використання інформації, міжособистісної вза-
ємодії, інтерес  до формулювання та вирішення проблем, 
володіння етичними принципами та здібностями до адап-
тації у новій ситуації. Магістрант має  продемонструва-
ти навички клінічного обстеження пацієнтів, клінічне 
мислення при аналізі та синтезі отриманих результатів, 
уміння зробити висновки щодо їхнього наукового та прак-
тичного значення, визначити перспективи подальших до-
сліджень у цьому напрямку. 

Виконання магістерської освітньо-кваліфікаційної ро-
боти є важким випробуванням не тільки для магістранта, 
але й для його керівника. Магістранти здебільшого є моло-
дими людьми, які пройшли навчання у коледжі, бакалав-
раті, дехто з них володіє невеликим досвідом практичної 
роботи і тепер мають доказати своє володіння високими 
компетентностями магістра. Тому є важливими  соціальна 
компетентність  викладача, яка містить контактність, по-
вагу до особистості магістранта, гнучкість у спілкуванні, 
принциповість. Особистісна компетентність керівника 
включає емоційну стабільність, креативність, здібність до 
адекватної  самооцінки. Безумовно, впровадження ком-
петентнісного підходу до вищої медсестринської освіти 
викликає великі труднощі і багато проблем. Замовником 
і роботодавцем для майбутніх магістрів медсестринства є 
заклади охорони здоров’я, які натепер не виявляють заці-
кавлення до фахівців такого рівня. Обговорюється певна 
небезпека зростання прагматичної складової у порівнян-
ні зі знанієвою при впровадженні компетентнісної пара-
дігми, загроза перетворення медицини із синтезу науки, 
мистецтва, гуманізму в ремесло. Варто критично оцінюва-
ти баланс інноваційних і традиційних підходів до освіти, 
особливо у медичній сфері.

Немає сумніву, що підготовка і захист магістерської 
освітньо-кваліфікаційної роботи під керівництвом досвід-
чених педагогів, науковців піднімає молоду людину на 
якісно новий рівень духовного розвитку, що дозволить їй 
гідно відповідати на виклики сучасності у своїй практич-
ній діяльності.  
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мультидиСЦиплінарніСть – оСновниЙ принЦип виКладання підлітКовоЇ 
медиЦини

Пархоменко Л.К., Страшок Л.А., Завеля Е.М., Ісакова М.Ю., Єщенко А.В.
Харківська медична академія післядипломної освіти

вступ. У сучасному суспільстві суттєво зросла роль 
соціальних факторів у погіршенні соматичного, психіч-
ного та репродуктивного здоров’я. Підлітки є основним 
репродуктивним, інтелектуальним, економічним, соці-
альним, політичним та культурним потенціалом держа-
ви. Лікарю, який спілкується з ними, необхідно володіти 
знаннями не тільки фізіологічних змін та особливостей 
перебігу захворювань під час пубертату, але й знаннями 
психічного, психосексуального та психосоціального ста-
новлення підлітка.

основна частина. Для роботи з підлітками повинні 
бути підготовлені фахівці, які мають знання з фізіології та 
патології підліткового віку, вміння спілкування з підлітка-
ми через розуміння їхніх проблем та спільний пошук шля-
хів їх вирішення. Ці питання знайшли своє відображення 
в навчальних програмах циклів спеціалізації, стажування 
та передатестаційному циклі з підліткової терапії. Питан-
ня фізіології та патології підліткового віку, медико-соці-
альної допомоги підліткам, підготовки молоді до служби 
в армії викладаються на циклах тематичного удоскона-
лення кафедри підліткової медицини Харківської медич-

ної академії післядипломної освіти, яка займається цими 
проблемами вже на протязі майже 40 років. Цикли тема-
тичного удосконалення розраховані не тільки на педіатрів, 
підліткових терапевтів, а й на лікарів загальної практики-
сімейної медицини та фахівців «вузьких» спеціальностей 
(ендокринологів, гінекологів, урологів, психіатрів, нарко-
логів, дерматовенерологів тощо), які надають допомогу 
підлітковому контингенту.

висновки. Мультидисциплінарний підхід є запору-
кою всебічної та своєчасної оцінки здоров’я у пубертат-
ному періоді. Модель надання медичної допомоги «за 
зверненням» є недостатньою у цьому віці. Лише активна 
профілактична, санітарно-просвітницька робота та дис-
пансеризація підлітків може бути ефективним засобом 
збереження їх здоров’я. 
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оСобливоСті підготовКи ліКарів-інтернів дитяЧиХ ХірургіЇ та дитяЧиХ 
анеСтезіологів у ХарКівСьКому наЦіональному медиЧному універСитеті 

Пащенко Ю. В., В’юн В. В., Давиденко В. Б., Данилова В.В., Рой Н. В., Лапшин В. В.
Харківський національний медичний університет

Клінічною базою дитячої хірургії та дитячої анестезі-
ології Харківського національного медичного університе-
ту є КЗОЗ Обласна дитяча клінічна лікарня № 1 м. Харко-
ва. Це потужний багатопрофільний дитячий стаціонар, що 
працює в цілодобовому режимі. У його склад, крім сома-
тичних відділень, входять 220 ліжок хірургічного профілю 
й два відділення анестезіології та інтенсивної терапії. У 
клініці представлені практично всі напрямки спеціалі-
зованої допомоги дітям з питань хірургії вад розвитку у 
новонароджених та дітей молодшого віку, торакоабдомі-

нальної хірургії, проктології, урології, дитячої гінекології, 
пластичної та реконструктивної хірургії, онкології та ще-
лепно-лицьової хірургії.

За обсягом хірургічної допомоги Обласна дитяча клі-
нічна лікарня № 1 м. Харкова посідає провідне місце в 
Україні серед обласних дитячих лікарень. У рік тут вико-
нується близько 8 тисяч оперативних втручань і 12,5 тисяч 
анестезіологічних посібників.

Дитяча хірургія відділилася від загальної хірургії 
більше 150 років тому.
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На сьогоднішній день основним пріоритетом дитячої 
хірургії є раннє виявлення й корекція вад розвитку, своє-
часна діагностика та лікування набутої патології.

У цьому зв’язку в клініці розроблена і працює біль-
ше 20 років програма спільного консультування з меди-
ками-генетиками, яка включає пренатальну ультразвукову 
діагностику вад і аномалій розвитку, що дало можливість 
виконувати їх ранню хірургічну корекцію ще до появи 
ускладнень і рано відновлювати анатомічну структуру та 
функцію уражених органів, що сприяє покращенню як 
безпосередніх, так і віддалених результатів лікування.

З огляду на збільшення кількості недонесених ново-
народжених, розширення екстракорпоральних способів 
запліднення, по цілому ряду вродженої патології відзнача-
ється збільшення кількості хворих дітей, що вимагають не 
тільки пренатального моніторингу, але й катамнестичного 
спостереження надалі.

Впровадження ендовідеоскопічних технологій зроби-
ло революцію в дитячій хірургії. Сьогодні дитячі хірур-
ги можуть здійснювати практично весь обсяг невідклад-
них хірургічних втручань за допомогою ендовідеоскопії. 
Практично всі лікарі пройшли спецпідготовку як у нашій 
країні, так і за кордоном. По наявному обсягу ендотора-
кальних та ендоабдомінальних операцій клініка може ста-
ти учбово-методичним центром міжрегіонального харак-
теру. Природно, що лікарі-інтерни дитячі хірурги й дитячі 
анестезіологи беруть активну участь в освоєнні сучасної 
техніки й методології надання висококваліфікованої допо-
моги з усіх представлених розділів спеціальностей.

Традиційно на базі клініки проходять підготовку ін-
терни із суміжних Сумської та Полтавської областей по 
спеціальностях «Дитяча хірургія» та «Дитяча анестезіоло-
гія». Виїхавши на заочні бази у відповідні регіони, вони 
не мають змоги планово проходити практичну підготов-
ку в цілому ряді структурних підрозділів, які є в Харкові. 
Кількість і обсяг мініінвазивних оперативних втручань 
на заочних базах невеликий. Можливості використання 
всього обсягу діагностичних досліджень високої точності 
(ЯМРТ, КТ, ангіографія, гаммасцинтиграфія) обмежений. 
Рівень складності оперативних втручань і відповідних 
анестезіологічних посібників нижчий, ніж у нашій клініці.

З огляду на вище викладене, ми при розробці про-
грами проходження очних циклів на базі відділень ОДКЛ 
№ 1 м. Харкова намагаємося інтернам суміжних областей 
дати можливість брати участь у роботі тих відділень, які 
не представлені на їхніх заочних базах, інтенсифікувати 

їхню участь у мініінвазивних втручаннях і діагностичних 
заходах.

Всі інтерни мають індивідуальний графік роботи в 
плановій та ургентній операційних протягом усіх років на-
вчання й працюють у всіх хірургічних відділеннях клініки.

При проведенні занять із лікарями-інтернами нами ви-
користовується власний демонстраційний матеріал, вклю-
чаючи відеофільми ендоскопічних хірургічних втручань.

Повноцінне використання лікарів-інтернів як ординато-
рів під спостереженням кваліфікованих фахівців кафедри 
й клініки дає можливість напрацьовувати практичні нави-
чки у веденні медичної документації, постановці діагнозу, 
визначенні програми лікування. Всі інтерни беруть участь 
в ургентних чергуваннях, де засвоюють навички діагнос-
тики й лікування гострих хірургічних захворювань у ді-
тей.

Крім того, лікарі-інтерни беруть участь у наукових 
днях клініки, виступають із повідомленнями по актуаль-
них питаннях дитячої хірургії та дитячої анестезіології, 
виконують реферативні огляди сучасної спеціальної літе-
ратури.

Дуже хотілося б мати можливість для підготовки ліка-
рів-інтернів на симуляційних тренажерах. Створення цен-
тра симуляційної підготовки відкриває нові перспективи 
також і для залучення курсантів по підвищенню кваліфі-
кації в умовах реформи післядипломної освіти й ліцензу-
вання лікарської діяльності [1, 2, 3].

Таким чином, досвід підготовки лікарів-інтернів дитя-
чих хірургів і дитячих анестезіологів із суміжних областей 
показав, що їхнє навчання на очних циклах необхідно про-
водити по індивідуальних програмах з урахуванням обме-
женої можливості баз заочного проходження інтернатури.
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доСвід упровадЖення об’ЄКтивного СтруКтурованого КлініЧного іСпиту в дз 
«дма» на піСлядипломному рівні для ліКарів-інтернів за напрямом підготовКи 

«загальна праКтиКа – СімеЙна медиЦина»

Перцева Т.О., Снісарь В.І., Височина І.Л., Гайдук О.І., Чухрієнко Н.Д.
Державний заклад  «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»

Відповідно до рекомендацій World federatіon of medіcal 
educatіon, (WFME) сучасна медична освіта складається з 
трьох послідовних етапів: базової (додипломної) медичної 
освіти, післядипломного навчання в інтернатурі, резиден-
турі чи на циклах спеціалізації, і наступна третя фаза – без-
перервний професійний розвиток лікаря – це освіта впро-
довж життя, адже підвищення кваліфікації є неодмінною 
умовою успішної лікарської діяльності. Основною метою 
післядипломної освіти є збереження на належному рівні, 

перегляд, поглиблення, розширення знань і навичок і тому 
медична післядипломна освіта характеризується особливи-
ми відносинами учасників освітнього процесу, де важливі 
висока ступінь відповідальності та сильна мотивація щодо 
вдосконалення своїх знань і умінь. Для молодих спеціаліс-
тів навчання в інтернатурі спрямовано на покращення те-
оретичних і практичних навичок, підвищення ступеня їх 
готовності до самостійної професійної діяльності та погли-
блення знань за обраною спеціальністю.
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Впровадження об’єктивного структурованого клініч-
ного іспиту (ОСКІ) в вищих навчальних закладах різних 
держав та в Україні є відповіддю на потребу часу встано-
вити єдині правила та вимоги оцінювання майбутніх спе-
ціалістів, створити чіткі алгоритми виконання кожної на-
вички, а основною ідеєю даного формату екзамену є мак-
симальна об’єктивізація проведення іспиту, що технічно 
спрямовано на демонстрацію професійних компетенцій 
в обсязі спеціальних навичок за фахом підготовки різних 
спеціалістів на спеціально оснащених станціях. Objective 
Structured Clinical Examination (ОСКІ) є сучасним клініч-
ним екзаменом, що використовується для оцінки навичок 
та компетентності лікарів у більшості розвинених країн 
світу, метою якого є оцінка таких важливих компетент-
ностей майбутнього лікаря як комунікація з пацієнтом, 
дотримання етичних норм, клінічний огляд, призначення 
та інтерпретація діагностичних тестів, лікування, техніка 
виконання інвазивних втручань та правильне оформлення 
медичної документації.

Іспит такого формату на кафедрі сімейної медицини 
ФПО ДЗ «ДМА» має свої двадцятирічні витоки у відпо-
відності до розробки нових програм підготовки тоді ще 
зовсім молодої спеціальності «загальна практика-сімейна 
медицина», в основу якої було покладено мультидисплі-
нарний підхід викладання та підготовки майбутнього спе-
ціаліста. У відповідності до основних завдань підготовки 
лікаря нового формату інтерн за фахом «загальна практи-
ка-сімейна медицина» мав продемонструвати необхідні 
компетентності для роботи в загальній медицині і різні 
завдання, які були інтегровані в практичну діяльність і 
оцінювались одночасно з практичного та теоретичного 
боку командою викладачів за всіма субдисциплінами ви-
кладання (педіатр, терапевт, невролог, офтальмолог, оку-
ліст, хірург, анестезіолог-реаніматолог, акушер-гінеколог, 
дерматолог, інфекціоніст)[1,2]. 

Для атестації лікарів-інтернів за фахом «загальна 
практика-сімейна медицина» сьогодні використовується 
методика інтегративного підходу в декілька етапів, яка 
за своєю сутністю, структурою, вимогами та методикою 
проведення є прообразом сучасного клінічного екзамену 
ОСКІ. 

На першому етапі визначається рівень оволодіння ін-
терном навиками системного клінічного обстеження па-
цієнта, що включає оцінку соматичного, неврологічного, 
психологічного, соціального статусу; вміння сформулю-
вати перелік проблем пацієнта, письмово обґрунтувати 
попередній діагноз, визначити маршрут пацієнта, скласти 
план діагностично-лікувальної тактики, визначити питан-
ня медико-соціальної експертизи, профілактики та дис-
пансерного нагляду. На наш погляд, робота кафедри сі-
мейної медицини ФПО на клінічній базі багатопрофільної 
лікарні дозволяє забезпечити безпосередній контакт з хво-
рим, що дозволяє на сьогоднішньому етапі не організову-
вати проведення даної частини атестації з використанням 
так званого стандартизованого пацієнта.

Другий етап представлений прийомом п`ятнадцяти 
практичних навичок. Їх вибір обумовлений актуальністю 
кожного з них для роботи лікаря первинної ланки (най-
більш часто зустрічається в практиці, має вирішальне 
значення для вибору діагностичної і лікувальної такти-

ки, необхідний для надання невідкладної допомоги). Всі 
лікарі-інтерни отримують маршрутний лист з переліком 
навичок (аналог станцій ОСКІ) з наступним оцінюван-
ням різними викладачами вищої медичної школи (члени 
атестаційної комісії) за виконання кожного з них. Демон-
страція практичних навичок лікарями проводиться на па-
цієнтах, манекенах та при роботі в парах «інтерн-інтерн» 
(наприклад, отоскопія, офтальмоскопія). До переліку 
практичних навичок (станції) входять такі, як проведення 
серцево-легеневої реанімації, запис та інтерпретація ЕКГ, 
оцінка неврологічного статусу, обстеження грудної зало-
зи, зовнішнє акушерське обстеження – взяття мазка на он-
коцитологію, прийоми Леопольда, проведення отоскопії 
та офтальмоскопії, оцінка фізичного та психомоторного 
стану дитини і вигодовування, оцінка стану шкіри та ви-
димих слизових оболонок.

Проведення третього етапу атестаційного іспиту 
включає традиційну співбесіду з членами атестаційної 
комісії, що відповідає діючій нормативній базі МОН та 
МОЗ України щодо вимог до атестації лікарів-інтернів 
та наказів ДЗ «ДМА» про порядок проведення державної 
атестації. В основу структури співбесіди закладено знання 
з основних 14 субспеціпальностей, що входять до профе-
сійних компетенцій лікаря загальної практики-сімейного 
лікаря і останніми роками ідеологічно структуровані за 
синдромальним підходом, що дозволяє майбутньому ліка-
рю знайомитись з україномовним варіантом Міжнародної 
класифікації ІСРС-2Е. Крім того, кожен інтерн отримує 
пакет з результатами додаткових методів обстеження (клі-
нічного, біохімічного та інструментального) для форму-
вання висновків та розробки подальшої тактики ведення 
пацієнта.

Важливим напрямком в організації атестації є інтегра-
тивний міждисциплінарний підхід до співбесіди з інтер-
нами у вирішенні проблем пацієнтів за участю 4-5 спеціа-
лістів різних спеціальностей. Загальна інтегрована оцінка 
визначається під час обговорення з усіма членами комісії.

Узагальнюючи методику проведення державної атес-
тації на кафедрі сімейної медицини ФПО ДЗ»ДМА», 
можна сказати, що під час атестації інтерн безпосередньо 
атестується на станціях практично-орієнтованих ситуацій, 
кожна з яких описує певний етап в роботі лікаря загальної 
практики-сімейного лікаря.

Таким чином, формат проведення державної атестації 
для лікарів-інтернів за фахом «загальна практика-сімей-
на медицина» відповідає структурі та основним вимогам 
ОСКІ, що підтверджено багаторічним досвідом роботи 
мультидисплінарної команди викладачів нашого навчаль-
ного закладу. 
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вступ. Одним із стратегічних завдань, передбачених 
Кабінетом Міністрів України щодо розвитку медичної до-
помоги населенню нашої держави відповідно до положень 
Стратегії сталого розвитку «Україна-2020», є удоскона-
лення системи безперервного професійного розвитку ме-
дичних працівників, в т.ч. і молодших, згідно з європей-
ською практикою.

Реалізація Закону України «Про вищу освіту» щодо 
медичної освіти в Україні неможлива без впровадження 
основних положень удосконалення освіти та професійної 
підготовки фахівців шляхом поглиблення, розширення та 
оновлення знань, умінь та навичок на основі здобутої ра-
ніше до дипломної освіти.

Відповідно до Концепції розвитку охорони здоров’я 
населення України та з метою забезпечення реалізації ін-
новаційної і кадрової політики в системі охорони здоров’я, 
зокрема, первинної ланки, як ніколи актуальним постає 
питання удосконалення системи підготовки, підвищення 
кваліфікації та спеціалізації медичних сестер, фельдше-
рів, акушерок, фельдшерів-лаборантів та інших дипломо-
ваних молодших медичних фахівців.

Останніми роками ряд законодавчих і організаційних 
змін поклали на молодших медичних спеціалістів достат-
ньо широкі обов’язки. Необхідно враховувати, що сфера 
їх професійної компетентності поступово розширюється і 
включає в себе все більше маніпуляцій, які раніше викону-
валися лікарями. Неухильне і швидку розширення можли-
востей медицини, поява нових ліків і технологій зараз, як 
ніколи раніше, вимагає від середніх медичних працівників 
постійного розвитку. Тому важливою ланкою постійного 
післядипломного навчання фахівців середньої медичної 
ланки закладів охорони здоров’я м. Києва є відділ після-
дипломної освіти КМК ім.. П.І. Гаврося.

основна частина. Відділ післядипломної освіти ВНЗ 
КМК ім. П.І.Гаврося здійснює підвищення кваліфікації 
молодших медичних фахівців за наступними спеціальнос-
тями: сестринська справа, лікувальна справа, акушерська 
справа, медико-профілактична справа, лабораторна діа-
гностика та ортопедична стоматологія. 

Військові дії на території нашої країни, нагальність 
реформування служби невідкладної (екстреної) медичної 
допомоги та зростаюча необхідність в наданні паліатив-
ної та хоспісної допомоги вимагають впровадження нових 
циклів післядипломної освіти. 

Тому на базі ВНЗ КМК ім. П.І.Гаврося у 2018 році 
впроваджено такі  цикли удосконалення молодших медич-
них працівників ЛПУ м. Києва, як «Медична та соціальна 
реабілітація осіб, постраждалих внаслідок бойових дій та 
надзвичайних ситуацій» і «Паліативна та хоспісна допо-
мога».

Організація медичної та соціальної реабілітації осіб, 
постраждалих внаслідок бойових дій та надзвичайних 
ситуацій та особливо постраждалих в зоні АТО, набуває 
великого значення. Це потребує активного впровадження 
реабілітаційних заходів з використанням спеціально під-
готовлених фахівців у галузі медико-соціальної опіки.

В програму циклу включені питання психології спіл-
кування, питання, що стосуються втрати, смерті та горя, 

оскільки психологічна реабілітація після закінчення бойо-
вих дій набуває особливого значення, у тому числі і реабі-
літація осіб із посттравматичними стресовими розладами. 

Невпинне й значене поширення онкологічних захво-
рювань серед населення України та висока смертність від 
них, а також швидкий темп старіння населення та зростан-
ня кількості хворих їх невиліковними захворюваннями, 
зумовлюють актуальність й необхідність удосконалення 
паліативної та хоспісної допомоги населенню. Організація 
паліативної допомоги в Україні швидко розвивається і це 
потребує своєчасної підготовки спеціалістів у цій галузі.

Також на виконання пропозиції керівництва ДОЗ м. 
Києва з метою удосконалення практичної підготовки мо-
лодших спеціалістів ЛПУ впроваджені тренінги з надання 
ЕНМД, паліативної та хоспісної допомоги.

Для реалізації цього завдання, розроблені програми 
вищезазначених тренінгів, що розраховані на 30 годин. 
Створені та відповідним чином обладнані спеціалізовані 
кабінети з новітнім устаткуванням та демонстраційними 
стимуляційними апаратами.

Задачами тренінгів є обов’язкове засвоєння навичок з 
надання екстреної (невідкладної) медичної допомоги хво-
рим і постраждалим, та паліативної й хоспісної допомоги 
інкурабельним хворим.

В 2018 році заплановано 24 тренінги, з них вже про-
ведено 3 тренінги з (екстреної) невідкладної допомоги та 
1 з паліативної та хоспісної допомоги.

висновки. Якісна післядипломна освіта молодшого 
медичного персоналу (підвищення кваліфікації, спеціалі-
зація) вимагає приведення стандартів медичної освіти до 
міжнародних вимог, подальше впровадження засад дока-
зової медицини, мотивування молодших спеціалістів до 
постійного самовдосконалення та подальшого професій-
ного розвитку.

Враховуючи зазначене, навчальний процес на ВПО 
планується та проводиться з урахуванням соціально-еко-
номічних, виробничих, медико-гігієнічних та психологіч-
них аспектів професійної діяльності молодшого медично-
го спеціаліста, його зростаючої ролі в умовах реформуван-
ня системи охорони здоров’я, яка робить основний акцент 
в організації надання медичної допомоги населенню краї-
ни на первинну ланку.
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виКориСтання диСКуСіЇ у піСлядипломніЙ оСвіті ліКарів-гігіЄніСтів

Попова Т.М., Карабан О.М., Лоскутов М.Ф., Тимошенко Л.В., Усенко С.А., Попов О.І., Лобойко Л.І.
Харківська медична академія післядипломної освіти

вступ. Професія лікаря є динамічною за своєю спе-
цифікою. Потреба у висококваліфікованих лікарських 
кадрах ставить перед вищими навчальними закладами за-
вдання впровадження ефективних педагогічних методів 
при проведенні циклів підвищення кваліфікації лікарів 
[1,2]. Одним із інноваційних прийомів у викладанні пред-
мету загальна гігієна є використання дискусії, як методу 
інтерактивного навчання. 

основна частина. На кафедрі гігієни, епідеміології 
та  професійних хвороб використовується «круглий стіл», 
як один із різноманітних варіантів семінару-дискусії. 
«Круглий стіл» проводять на при кінці курсу навчання із 
спеціальності «Загальна гігієна», коли слухачі вже засвої-
ли теоретичний матеріал основних розділів. Перед почат-
ком «круглого столу» викладач оголошує тему дискусії, її 
мету, орієнтує слухачів на дотримання правил  проведен-
ня дискусії. В якості об’єкту «круглого столу» виступають 
випадки із професійної діяльності учасників. Під час дис-
кусії відбувається обмін ідей між слухачами, використо-

вується ресурсний потенціал теоретичних знань лікарів. 
Професійний досвід слухача  стає  важливим джерелом у 
процесі дискусії. Така форма проведення заняття дозво-
ляє «об’єднати» слухачів. При проведенні «круглого сто-
лу» лікарі активно спілкуються між собою i з викладачем. 
оцінки аудиторії. Як що, необхідно, викладач стимулює 
аудиторію висловлюватися, направляє дискусійний діалог. 
По закінченню «круглого столу» слухачі роблять висно-
вки щодо результатів дискусійного діалогу, а ведучий під-
креслює спільність у висловлюваннях учасників.

висновки. На сучасному етапі у післядипломній осві-
ті доцільне використання семінарів-дискусій, як іннова-
ційних методів у вивченні гігієнічних дисциплін.

література.
Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в 

Європейському просторі вищої освіти (ESG). – К. : ТОВ 
“ЦС”, 2015. – 32 c.

моЖливоСті заСтоСування моделювання патологіЧниХ проЦеСів для розробКи 
алгоритмів ліКування СКладноЇ оФтальмологіЧноЇ патологіЇ при підготовЦі 

ліКарів-інтернів 

Риков С.О.1, Шаргородська І.В.1, Ніколайчук Н.С.2

Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика1
Київська міська клінічна офтальмологічна лікарня «Центр мікрохірургії ока» Київ, Україна2

вступ. Основний метод вивчення офтальмології, як 
науки і як навчальної дисципліни, є моделювання хвороб, 
хворобливих станів, патологічних процесів і реакцій, а 
також очного яблука в цілому. Необхідність застосування 
симуляційного навчання в офтальмології продиктовано 
потребою часу у виявлені того, що приховано від офталь-
молога при обстеженні і лікуванні пацієнта,– механізмів 
виникнення, розвитку і завершення складних офтальмо-
логічних захворювань. Ці механізми, а також роль пато-
генних факторів, умов, в яких вони реалізують свою дію, 
необхідно відтворювати на «штучних копіях» хвороб – їх 
моделях, описувати з використанням медичних термінів, 
уявлень і положень.

Є свідчення про гіпотензивний вплив зеленого мо-
нохроматичного світла на внутрішньоочний тиск здоро-
вих та глаукоматозних очей [2, 5]. Досліджені механізми 
впливу поліхроматичного і монохроматичного низькоін-
тенсивного поляризованого пайлер-світла (оптико-інфра-
червоного діапазону), яке створено апаратами Біоптрон, 
вказують на пряму біостимуляцію поверхневих клітинних 
структур шкіри і слизових оболонок, черезшкірну неінва-
зивну дію на формені елементи крові [1]. Останнім часом 
проходить стрімке зростання інформації щодо досліджен-
ня молекулярних основ апоптозу гангліозних клітин сіт-

ківки, яка отримана завдяки великої кількості експеримен-
тальних моделей глаукоми як in vitro, так і in vivo (моделей 
гострого та хронічного пошкодження зорового нерва, екс-
периментальної глаукоми) [3, 4]. Визначено безліч моле-
кулярних сигналів, які запускають апоптоз. Ці результати 
в значній мірі оновили і розширили світові наукові уяв-
лення щодо механізмів гибелі гангліозних клітин сітківки 
при глаукомі та визначили нові потенційні точки впливу 
для нейропротекції. Можливість застосування поліхрома-
тичного поляризованого світла при захворюваннях очей 
потребує поглибленого вивчення.

мета: визначення впливу біоптрон-пайлер-світла на 
гангліозні клітини сітківки та розробка експерименталь-
ної моделі глаукоми низького тиску.

матеріали і методи. Задля проведення дослідження 
було запропоновано нову модель нормотензивної глауко-
ми in vivo на крисах. Прижиттєвий моніторинг сітківки 
здійснювали використовуючи спектральний оптичний 
когерентний томограф протягом місяця після ішемії. Оці-
нювали гістологічні зрізи з кількісним підрахунком клітин 
в шарі гліальних клітин стіківки. Біоптрон-пайлер-світло 
отримано завдяки використанню апарата Біоптрон. Отри-
мані результати оброблені статистично за допомоги про-
грами Microsoft Office Excel 2010. 
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результати. Результати дослідження свідчили про 
позитивний вплив біоптрон-пайлер-світла на гангліозні 
клітини сітківки. Слід зауважити, що удосконалення екс-
периментальних методик глаукоми низького тиску про-
довжується великою кількістю наукових груп по всьому 
світі. Однак необхідна обережність в перекладенні даних, 
які отримані на моделях, стосовно людей, оскільки не іс-
нує універсального критерію для визначення того, яка 
модель, in vitro або in vivo, найбільш адекватна для даної 
клінічної ситуації. Найбільш важливим є кореляція ре-
зультатів, отриманих на моделі, з результатами клінічної 
практики. Отримані данні свідчать, що вплив поліхрома-
тичного поляризованого світла на організм людини визна-
чає виникнення більш широкого спектру профілактичних 
та лікувальних ефектів: активацію процесів регенерації, 
пригнічення запалення, аналгезію, нормалізацію імунних 
процесів, десенсибілізацію, вазоактивні, вегетотропні, 
психотропні реакції. Завдяки апаратам Біоптрон з’явились 
можливості на одній технічній базі створити два поліхро-
матичних і сім монохроматичних діапазонів поляризова-
ного світла, що дозволяє розширити об’єм лікувальної 
допомоги і потенціювати результативність інших методів 
фізіотерапевтичних, медикаментозного лікування тощо, 
шляхом призначення різних  режимів світлотерапії.

висновки. Отримані свідчення позитивного впли-
ву біоптрон-пайлер-світла на гангліозні клітини сітківки 
шляхом фотохімічної трансформації в мітохондріях через 
взаємодію цитохром оксидази та впливу на внутрішньо-
клітинні енергетичні процеси, знешкодження реактивних 

сполук кисню, проліферацію та міграцію клітин. Запропо-
нована нова модель експериментальної глаукоми низько-
го тиску, що дозволить проводити подальші дослідження 
задля з’ясування можливість застосування поліхроматич-
ного поляризованого світла для лікування хворих на глау-
кому низького. Використання моделювання патологічних 
процесів покращить логіко-послідовну схему навчального 
процесу підготовки лікарів-інтернів згідно освітньо-профе-
сійної програми вищої освіти зі спеціальності «Офтальмо-
логія».

література
1. Bueno J. Polarization and retinal image quality 

estimates in the human eye / J. Bueno // Opt Soc Am A Opt 
Image Sci Vis. 2001; Mar;18(3):489-96.

2. Shargorodska I. Influence of green monochromatic 
light on intraocular pressure / I. Shargorodska // Abstract book 
ХII Congress European Society of ophthalmology SOE`99. 
Stockholm. 1999: 153.

3. Hamblin M.R. Mechanisms of low level light therapy / 
M.R. Hamblin, T.N. Demidova // Proc of Spie. 2006;6140(6):1-
12.

4. Levkovitch-Verbin H. RGC death in mice after optic 
nerve crush injury: oxidative stress and neuroprotection / H. 
Levkovitch-Verbin // Investigative ophthalmology & visual 
science. 2000;41:4169-4174.

5. Шаргородская И.В. Перспективы в лечении 
глаукомы / Н.М. Сергиенко, И.В. Шаргородская // Україн-
ський медичний Часопис. 2002; Киев. №1:148-152.
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вступ. Система охорони здоров’я України перебу-
ває в процесі радикального реформування та структурної 
перебудови. Зміни, що відбуваються в системі, носять 
комплексний характер. Вони охоплюють організаційний, 
економічний та управлінський аспекти. Поряд із струк-
турною перебудовою організаційних засад функціону-
вання системи охорони здоров’я на різних рівнях, зміни 
економічної моделі її фінансування, важливим аспектом 
Концепції побудови нової національної системи охорони 
здоров’я України є удосконалення кадрового забезпечен-
ня та післядипломної освіти фахівців у сфері охорони 
здоров’я з метою наближення її до європейських стан-
дартів. Проблема вимагає реальних змін у організації на-
вчального процесу фахівців у даній галузі з максимальним 
використанням нових сучасних форм та підходів післяди-
пломної підготовки спеціалістів для забезпечення принци-
пу безперервності освіти та підвищення якості підготовки 
лікарських кадрів. Саме післядипломна освіта через різні 
види та форми навчання сприяє постійному підвищенню 
професійного рівня спеціалістів, оновленню і розширен-
ню їх фахових знань, умінь та практичних навичок в су-
часних умовах реформування системи охорони здоров’я.

основна частина. Існуюча система післядипломної 
медичної освіти лікарів ґрунтується на нині діючих нор-
мативних документах, затверджених МОЗ України (наказ 
№ 359 від 19.12.1997 р. «Про подальше удосконалення 

атестації лікарів», наказ № 221 від 19.05.2003 р. «Про вне-
сення змін до Положення про порядок проведення атеста-
ції лікарів»). Відповідно до світового досвіду розвинутих 
європейських країн та з метою постійної безперервної са-
моосвіти лікарів-спеціалістів, з 2010 р. в Україні запрова-
джено систему безперервного професійного навчання лі-
карів, яка регламентована наказом МОЗ України № 484 від 
07.07.2009 р. «Про затвердження змін до Положення про 
проведення іспитів на передатестаційних циклах». Згідно 
з цим наказом кожен лікар протягом міжатестаційного пе-
ріоду повинен підвищувати свій фаховий рівень за певною 
шкалою видів діяльності та набрати відповідну кількість 
балів в залежності від атестаційної категорії, на яку він 
претендує. Для отримання або підтвердження вищої кате-
горії необхідно набрати 80 балів, для першої категорії – 70 
балів, для другої – 60 балів.

Запропонована система оцінки професійної самоосві-
ти лікарів базується на стандартизованих вимогах для ви-
значення якісних та кількісних показників роботи фахів-
ців у сфері охорони здоров’я, яка дає об’єктивну картину 
післядипломної освіти кожного лікаря та стимулює його 
до постійного вдосконалення. Основними недоліками іс-
нуючої системи професійного вдосконалення спеціалістів 
в системі охорони здоров’я є застосування традиційної 
технології навчання, орієнтованої на вирішення типових 
завдань та розгляд стандартних типових ситуацій та па-
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сивне вивчення та засвоєння інформації слухачами без 
достатнього впровадження в навчальний процес сучасних 
методів навчання, які широко використовуються у країнах 
Євросоюзу (інтерактивні методи навчання, дистанційна 
освіта, ситуаційний аналіз, віртуальні тренажери, елек-
тронні комп’ютерні підручники).

Основи безперервного професійного розвитку в систе-
мі післядипломної медичної освіти були закладені в США 
та Великобританії в кінці минулого століття і знайшли своє 
відображення в міжнародних стандартах медичної освіти, 
які сформували нову культуру навчання – навчання, що 
триває протягом усього життя (lifelong learning). Сучас-
ний лікар-фахівець повинен відповідати вимогам часу і 
постійно слідкувати за своїм професійним ростом з допо-
могою застосування новітніх досягнень медичної науки та 
техніки та їх впровадженням в свою практичну діяльність. 
Завдяки втіленню постійної безперервної післядипломної 
освіти лікар отримує нові сучасні знання в своїй галузі та 
набуває нових практичних навичок для впровадження їх у 
практику, що забезпечить підвищення якості надання ме-
дичної допомоги і його високий професійний рівень.

В березні 2018 року на громадське обговорення по-
ступив розроблений Кабінетом Міністрів України проект 
постанови «Про затвердження Положення про систему 
безперервного професійного розвитку фахівців у сфері 
охорони здоров’я ». Проект розроблено з метою створення 
основних організаційних засад функціонування системи 

безперервного професійного розвитку фахівців у сфері 
охорони здоров’я, оновлення нормативно-правової бази, 
враховуючи зміни законодавства України про освіту. Осно-
вною метою проекту є реалізація положень Закону Украї-
ни «Про освіту», застосування системи професійної само-
освіти фахівців у сфері охорони здоров’я, як обов’язкової 
складової системи безперервного професійного розвитку; 
облік усіх періодів підвищення кваліфікації, у тому числі 
усіх видів професійної самоосвіти для атестації фахівців 
з метою оцінки їх професійного рівня та складності ви-
конуваних робіт, відповідності кваліфікаційним вимогам 
і посадовим обов’язкам кожні п’ять років, зокрема для 
присвоєння або підтвердження кваліфікаційної категорії 
працівника чи продовження дії ліцензії на провадження 
приватної діяльності з медичної практики.

висновки. Таким чином, впровадження концепції 
безперервного професійного розвитку лікарів в Україні 
буде сприяти забезпеченню компетентісного підходу та 
демократизації системи післядипломної освіти, інтенси-
фікації сучасних наукових розробок та підвищенню якості 
медичної освіти.

література.
1. Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження Положення про систему безперервного про-
фесійного розвитку фахівців у сфері охорони здоров’я 
», березень 2018 р. – Інтернет ресурс.

перСпеКтиви удоСКоналення  піСлядипломноЇ підготовКи у виЩиХ медиЧниХ 
навЧальниХ заКладаХ

Саржевський С.Н., Саржевська Л.Е.
Запорізький державний медичний університет

вступ. Провідна мета післядипломної освіти – збере-
ження на високому рівні, поглиблення,  розвиток досвіду 
та навичок. Медичне післядипломне навчання специфічне 
особливими відносинами курсанта та викладача,  де є важ-
ливим високий рівень відповідальності та значна мотива-
ція до удосконалення своїх знань та умінь [2]. Однак необ-
хідність забезпечення безперервної підготовки професій-
ної діяльності лікарів в умовах, що постійно змінюються, 
особливо з урахуванням розвитку світової практики, по-
требує введення нової якості впровадження педагогічних 
технологій   [1].

основна частина. Новітні навчальні технології ба-
зуються на вивченні не суто знань,  а форм та методів їх 
здобуття. Тільки таким чином  формується креативна уява  
та кмітливість з подальшим пристосуванням здобутої ін-
формації в професійній діяльності. Найбільш доцільно у 
цьому сенсі використання проблемного навчання. Курсан-
ти залучаються до створення  ситуації з конструюванням 
її вирішення  та послідовним закріпленням  в самостійній 
роботі. Ця ситуація дає змогу виявляти існування проти-
річчя, яке може бути наявним або завуальованим. Лікар, 
що має стаж практичної роботи, відноситься до подібного 
стереотипу навчання з більшою зацікавленістю, ніж до ака-
демічного лекційного та практичного курсу. Виділяються 
різні складові сприйняття подібної  інформації – спочатку 
здивованість, потім цікавість до факту протиріччя, далі 
потреба знайти рішення, щоб завершити завдання. Важ-
ливо, щоб проблемне завдання було посильним для лікаря. 
Вирішуючи протиріччя, курсант послідовно формує різні 

етапи взаємодії з викладачем: виникнення проблемної си-
туації; усвідомлення її та прийняття; демонстрація гіпотез 
щодо можливостей розв`язання проблеми; вибір найбільш 
вірогідного рішення. Задачі мають бути спрямовані на ви-
користання знань не тільки за розкладом тематичного удо-
сконалення, а в цілому спеціальності та навіть суміжних 
дисциплін. Особливо слід приділяти увагу, щоб завдання 
мали нове інформаційне навантаження та мали різницю 
між раніше засвоєними знаннями та здобутими в сучасних 
працях. Наступним різновидом проблемного навчання є 
науково – дослідна робота, що виявляє схильність курсан-
тів до цілеспрямованої діяльності та формування творчого 
пошуку. 

Ще один з перспективних напрямків підвищення 
якості навчання, що не потребує збільшення його трива-
лості та зростання напруженості – інтенсифікація. Для її 
впровадження використовуються різноманітні  дидактичні 
засоби. Так можливо подання матеріалу в загальному ви-
гляді, щоб надалі знайти його в підручниках та посібни-
ках. Засвоєння інформації може бути й з деталізованим її 
розглядом, при необхідності лише доповнюючи її з ура-
хуванням конкретних вимог. Класично запам`ятовування 
впроваджується  і в формі,  що викладена в навчальній 
літературі.  Окремим заходом є використання комплексів 
навчальної інформації, коли вивчення нових знань супро-
воджується засвоєнням та закріпленням  змісту. 

Неможливо не згадати про сучасні інформаційні тех-
нології, в першу чергу дистанційне навчання.  Воно до-
зволяє скоротити час, забезпечує одночасне залучення 
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мета роботи: впровадження дистанційної форми в 
навчальний процес лікарів-інтернів як складової підготов-
ки до складання ліцензійного іспиту “Крок-3. Стоматоло-
гія”, оцінка переваг та недоліків. 

основна частина. До курсу ДН “КРОК-3. Стома-
тологія” на програмній платформі “Модус” [http://misa.
meduniv.lviv.ua/] залучено 145 лікарів-інтернів першого 
року навчання, котрі проходили очну частину інтернатури 
на ФПДО ЛНМУ імені Данила Галицького. Аналіз резуль-
татів трьох блоків вказує на зниження середнього відсотка 
успішності на фоні підвищення середньої кількості про-
пущених претестувань в Блоках ІІ та ІІІ  порівняно з Бло-
ком І. Так, на кінець Блоку ІІ ДН середній відсоток успіш-
ності знизився на 9,71 % на кінець Блоку ІІІ – на 32,58 % 
порівняно з Блоком І, при зростанні середньої кількості 
пропущених претестувань у Блоці ІІ – у майже 2,5 раза та 
у Блоці ІІІ – у 3,17 раза порівняно з підготовкою на очно-
му циклі інтернатури. Встановлено вірогідний зворотний 
кореляційний зв’язок між середньою кількістю пропуще-
них претестувань та результатами “КРОК-3” (r= - 0,14 при 
р<0,05) і прямий кореляційний зв’язок між середнім відсо-
тком підготовки за три блоки ДН та результатами “КРОК-
3” (r=0,23 при р<0,05). Аналіз проведених трьох блоків 
ДН лікарів-інтернів, що склали та не склали “КРОК-3. 
Стоматологія”, вказує на достовірну різницю між показ-
никами як середньої кількості пропущених тестових тре-
нувань – нижче в 1,2 раза в осіб, що склали іспит (р<0,01) 
порівняно з тими, хто не склав, так і вищого у 1,32 раза 
середнього відсотка успішності на тестових тренуваннях 
відповідно (р<0,0001).

висновки. Запровадження ДН дозволило лікарям-ін-
тернам проходити претестування в зручний для них час 
з обов’язковим контролем хронометражу часу та можли-
вістю ревізії власних помилок; викладачам здійснювати 
контроль за підготовкою до “КРОК-3” дистанційно й за-
безпечити безперервність підготовки до ліцензійного іс-
питу. Водночас, згідно з аналізом проведеного досліджен-
ня, ДН не може бути самостійною формою в підготовці 
до “КРОК-3. Стоматологія”, оскільки вимагає високого 

рівня самодисципліни лікаря-інтерна, проте як інтегрова-
ний курс дозволяє виявити та сформувати групу ризику 
на підставі аналізу даних середньої кількості пропущених 
претестувань та середнього відсотка успішності, особливо 
на етапі заочної форми інтернатури.

Ключові слова: дистанційне навчання; первинна спе-
ціалізація (інтернатура).

the aim of the work – implementation of the distance 
form in the educational process of interns as a part of the 
preparation for the licensing exam «Krok-3. Dentistry «, an 
assessment of the advantages and disadvantages.

The main body. It was analyzed the results of 145 1st 
year students of postgraduate faculty of Danylo Halytskyi 
Lviv National Medical University, who had the tests “Krok-3. 
Dentistry”. All testing was made using the “Modus” platform 
[http://misa.meduniv.lviv.ua/]. 

Analysis of three blocks of testing demonstrated 
decreasing of the average percent of successful passing of 
exam on the background of increasing of quantity of missed 
pre-testing classes in block II and Block III compared to Block 
I. So, we observed the dropping of average rate of success 
by 9.71 % at the end of Block II; and by 32.58 % – at Block 
III. Rising of missed pre-tests was increased by 2.5-fold for 
Block II and 3.17-fold for Block III. It is a significant reverse 
correlation for missing pre-tests and results of “Krok-3” (r= 
- 0.14, р<0.05) and direct correlation among average success 
rate during all three Blocks and “Krok-3” results (r=0.23, 
р<0.05). 

Analyzing the average success rate of “Krok-3. Dentistry” 
showed significant difference among indices of missed pre-
tests (it was lower by 1.2-fold for those who did pass the exam 
(р<0.01) with their significant higher average percentage of 
success rate – by 1.32-fold, (р<0.0001).  

conclusions. Implementation of the State Program allows 
doing tests at the convenient time with obligatory timing 
control and a possibility to revise its own mistakes. It allows 
performing of distant supervision for the process of preparing 
to “Krok-3” and maintains its continuity. At the same time, the 
State Program could not be the self-preparing 

курсантів з різних регіонів, не створює додаткового на-
вантаження на аудиторний фонд університету (особливо 
коли паралельно проходить навчання студентів).  

висновки. Таким чином, перехід вузів до сучасних 
навчальних технологій, де найважливішим є гнучкість та 
перебудова  викладання інформації, дозволить підвищити 
якість післядипломної медичної освіти.
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independent form of study “Krok”, because it requires 
strict discipline for doctor of the internship. But, as an integrated 
course it permits to assess the group of risks analyzing the data 
of missed pre-tests and average success rate, especially during 
the correspondence internship form.

Key words: e-learning education; primary specialization 
(internship).

вступ. Метою Державної програми з підготовки спе-
ціалістів є підвищення якості, доступності й конкуренто-
спроможності національної освіти та науки на світовому 
ринку праці й освітянських послуг, а також створення умов 
для безперервного навчання протягом усього життя. Тому 
пріоритетним напрямком діяльності ЛНМУ імені Данила 
Галицького є реалізація вимог законів “Про вищу освіту” 
та “Про наукову та науково-технічну діяльність”, нового 
Закону України “Про освіту” (від 05.09.2017 року) [1], де 
однією з головних засад державної політики і принципом 
освітньої діяльності визначено забезпечення якості осві-
ти та якості освітньої діяльності. В Законі України “Про 
основні засади розвитку інформаційного суспільства в 
Україні на 2007–2015 роки” підкреслюється необхідність 
забезпечення комп’ютерної та інформаційної грамотності 
населення і важливість створення системи освіти, орієн-
тованої і використання новітніх інформаційних техноло-
гій [2].

Широке впровадження в систему вищої освіти су-
часних комп’ютерних та телекомунікаційних технологій 
створює умови для розвитку дистанційних форм навчан-
ня. Згідно з діючим Положенням про дистанційне навчан-
ня, що було затверджене наказом Міністерства освіти і на-
уки України від 25.04.2013 року № 466 [3], дистанційне 
навчання являє собою нову організацію освіти, що ґрун-
тується на використанні як кращих традиційних методів 
отримання знань, так і нових інформаційних та телекому-
нікаційних технологій, а також базується на принципах 
самоосвіти. 

Тому інтеграція дистанційної освіти в навчальний 
процес на післядипломному навчанні, особливо на етапі 
первинної спеціалізації (інтернатури), є необхідною умо-
вою та вимогою сьогодення. 

мета роботи – впровадження дистанційної форми в 
навчальний процес лікарів-інтернів як складової підготов-
ки до складання ліцензійного іспиту “Крок-3. Стоматоло-
гія”, оцінка переваг та недоліків.

основна частина. Здійснення підготовки лікарів-ін-
тернів до ліцензійного іспиту “КРОК-3. Стоматологія” на 
ФПДО ЛНМУ імені Данила Галицького ґрунтується на 
рекомендаціях Центру тестування при МОЗ України [4] та 
проводиться курсом, який розподілений на два блоки [5]. 
Перший блок здійснюють на кафедрах, які задіяні на пер-
винній спеціалізації (інтернатурі) (очна частина) шляхом 
щоденних претестувань з аналітичним розбором склад-
них тестових завдань після проведення претестування. 
Другий блок здійснюється деканатом шляхом створення 
буклетів, які складаються за довільним вибором завдань 
з бази даних Центру тестування МОЗ України. Таких пре-
тестувань деканат проводить 10 під час очної частини 
навчання в інтернатурі. Крім того, інтерни користуються 
буклетами Центру тестування МОЗ України, які після за-
вершення іспиту залишаються в деканаті. З метою інте-
грації дистанційної форми підготовки лікарів-інтернів, які 
складають іспит “КРОК-3. Стоматологія”, спільно з від-
ділом інформатизації нашого університету розроблена та 

впроваджена програмна платформа “Модус” [http://misa.
meduniv.lviv.ua/], технічне впровадження та інформацій-
на підтримка якої забезпечується кафедрою інформатики. 
Методичну роботу, щодо підготовки лікарів-інтернів до 
складання ліцензійних іспитів “Крок-3. Стоматологія”, 
здійснюють викладачі профільних кафедр. 

До дистанційної підготовки до “КРОК-3. Стоматоло-
гія” залучено 145 лікарів-інтернів першого року навчан-
ня, котрі проходили очну частину інтернатури на ФПДО 
ЛНМУ імені Данила Галицького. Тривалість курсу дис-
танційного навчання (ДН) здійснювалася протягом очного 
й заочного навчання та, у свою чергу, була поділена на три 
блоки. Блок включав: реєстрацію на курс дистанційного 
навчання, навчальне заняття з “Навчання роботи з кур-
сом” та “Курс підготовки до ліцензійного іспиту”. Даний 
блок здійснювався на очній частині навчання в інтерна-
турі, тривалістю 5 місяців і містив 5 тренувальних пре-
тестувань. Блок ІІ: курс “Контрольних пре тестувань” – 
проводився під час заочної частини інтернатури на базах 
стажування. Тривалість – 7 місяців, всього 10 тренуваль-
них претестувань. Блок ІІІ : курс “Контрольних пре тесту-
вань”, який поєднувався з консультаціями на профільних 
кафедрах ФПДО, тривалість 1 місяць (12 тренувальних 
претестувань). Тренувальні претестування  містили 200 
питань, тривалість тесту 3 год 20 хв. Підсумком стало 
складання лікарями-інтернами “КРОК-3. Стоматологія”. 
Статистична обробка матеріалів проводилась за допомо-
гою комп’ютерної програми Statistica 10.0.

Блок І: на етапі забезпечення контролю за підготов-
кою до ліцензійного іспиту “КРОК-3” було залучено ДН. 
На очному курсі було проведено 5 претестувань. Тест міс-
тив перелік питань буклетів попередніх років. Перевірка 
тестів здійснювалася дистанційно в двох режимах: авто-
матизовано і безпосередньо викладачем. До впроваджен-
ня механізму ідентифікації учасників процесу ДН перші 
три претестування проводились в паперовій формі, тобто 
здійснювалися за очною формою. Наступні два претесту-
вання здійснювали на платформі ДН у ЛНМУ імені Дани-
ла Галицького. Після Блоку І визначено якісні та кількісні 
результати інтеграції ДН в ЛНМУ. До якісних відносимо: 
запровадження дистанційного навчання дозволило ліка-
рям-інтернам проходити претестування в зручний для них 
час з обов’язковим контролем хронометражу часу та мож-
ливістю перевірки власних помилок; викладачам здійсню-
вати контроль за підготовкою до “КРОК-3”, що дозволило 
вивільнити час на забезпечення практичних компетенцій 
у підготовці лікарів-інтернів, на очній частині інтернату-
ри. До кількісних характеристик після проведення Блоку І 
відносять: середній відсоток успішності лікарів-інтернів, 
які здійснили підготовку, становив 76,30±1,00 при серед-
ній кількості пропущених занять 2,45±0,09 (табл. 1).

Блок ІІ здійснювали на заочній частині інтернатури, 
середній відсоток успішності лікарів-інтернів становив 
68,89±2,61 при середній кількості пропущених занять 
6,01±0,25. Блок ІІІ проводився як завершальний етап під-
готовки до “КРОК-3. Стоматологія” та містив змішані 
тестові завдання буклетів різних років, середній відсоток 
успішності становив 51,44±3,48 при середній кількості 
пропущених занять 7,77±0,37.

Аналіз результатів трьох блоків вказує на зниження 
середнього відсотка успішності на фоні підвищення се-
редньої кількості пропущених претестувань в Блоках ІІ та 
ІІІ порівняно з Блоком І. Це пов’язуємо зі зниженням рів
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ня мотивації до навчання, адже загальновідомо, що 
дистанційна форма вимагає високого рівня самоорганіза-
ції від лікаря-інтерна [6, 7]. Так, на кінець Блоку ІІ дистан-
ційної підготовки середній відсоток успішності знизився 
на 9,71 %, на кінець Блоку ІІІ – на 32,58 % у порівняно 
з Блоком І, при зростанні середньої кількості пропуще-
них претестувань у Блоці ІІ – у майже 2,5 раза та у Блоці 
ІІІ – у 3,17 раза порівняно з підготовкою на очному циклі 
інтернатури. Однак дозволило проводити підготовку дис-
танційно в он-лайн режимі та забезпечити безперервність 
тренувального процесу як під час очної частини навчання, 
так і тоді, коли лікарі-інтерни проходять заочну частину 
навчання на базах стажування. 

Порівняння середнього відсотка підготовки до 
“КРОК-3. Стоматологія” з середнім відсотком результатів 
“КРОК-3” вказує на подібність. Так, 65,54±1,69 – серед-
ній результат підготовки та 75,85±0,93 середній результат 
“КРОК-3” при достовірності різниці р=0,053. Тобто ре-
зультати попередньої підготовки дозволяють спрогнозува-
ти результат ліцензійного іспиту.

Обчислення кореляційних залежностей між серед-
ньою кількістю пропущених претестувань та результа-

Таблиця 1.
Загальні результати підготовки лікарів-інтернів, які складають “КРОК-3. СТОМАТОЛОГІЯ” 

Блок навчання Кількість претестувань Середня кількість
пропущених занять (M±m)

Середній відсоток
успішності (M±m)

Блок I N=5 2,45±0,09 76,30±1,00

Блок II N=10 6,01±0,25 68,89±2,61

Блок III N=12 7,77±0,37 51,44±3,48

Всього N=27 16,23±0,57 65,54±1,69

тами “КРОК-3”, а також між середнім відсотком резуль-
татів підготовки за три блоки та результатами “КРОК-3” 
виявило вірогідний зворотний кореляційний зв’язок між 
середньою кількістю пропущених претестувань та резуль-
татами “КРОК-3” (r= – 0,14 при р<0,05) і прямий кореля-
ційний зв’язок між середнім відсотком підготовки за три 
блоки дистанційної підготовки та результатами “КРОК-3” 
(r=0,23 при р<0,05).

Водночас проведено аналіз результатів лікарів-інтер-
нів, що склали успішно та не склали ліцензований іспит 
“КРОК-3”, з результатами підготовки (табл. 2). Так, піс-
ля проведеного Блоку І, достовірної різниці середньої 
кількості пропущених тестових тренувань серед лікарів-
інтернів, що склали й не склали “КРОК-3”, немає, проте 
середній відсоток успішності тестових тренувань на 10,19 
% вищий в осіб, що склали “КРОК-3” (р<0,01). Після за-
кінчення Блоку ІІ: середня кількість пропущених тестових 
тренувань на 24,13 % менша у лікарів-інтернів, що склали 
“КРОК-3”, та тих, що не склали (р<0,01), середній відсо-
ток успішності тестових тренувань майже у 1,5 раза вищий 
в осіб, що успішно склали “КРОК-3” (р<0,01). На кінець 
Блоку ІІІ отримали такі результати: середня кількість про-

Таблиця 2.
Результати лікарів-інтернів на етапі підготовки, що склали та не склали “КРОК-3. Стоматологія”. 

Лікарі-інтерни, що склали іспит (N=120)
М±m

Лікарі-інтерни, що не склали іспит (N=25)
М±m

середня кількість 
пропущених тесто-

вих тренувань 

середній відсоток 
успішності тестових 

тренувань

середня кількість 
пропущених

тестових тренувань

середній відсоток 
успішності тестових 

тренувань

Блок І 2,41±0,09 77,66±1,01 ## 2,5±0,24 69,75±2,90 ##

Блок І 5,69±0,28 ** 73,28±2,56 ## 7,5±0,56 ** 47,81±7,61 ##

Блок І 7,56±0,41 54,23±3,83 # 8,92±0,84 38,02±7,87 #

Блок І+ІІ+ІІІ 15,66±0,61 ** 68,39±1,73 ### 18,92±1,40 ** 51,86±4,27 ##

Середній результат
“КРОК-3” – 79,81±0,39 – 56,81±2,87

Примітка. Вірогідність різниці між показниками: 1. Лікарі-інтерни, що склали й не склали “КРОК-3”, та середньої кіль-
кості пропущених тестових тренувань: * р<0,05; ** р<0,01; *** р<0,0001; 2. Лікарі-інтерни, що склали й не склали “КРОК-3”, 
та середнього відсотка успішності тестових тренувань: #р<0,05; ## р<0,01; ### р<0,0001.

пущених тестових тренувань в осіб, що склали “КРОК-3”, 
на 24,17 % менша, ніж серед осіб, що не склали “КРОК-3” 
(р>0,05), середній відсоток успішності в 1,42 раза вищий 
у лікарів-інтернів, що склали “КРОК-3” (р<0,05). Згідно 
з даними, поданими в таблиці, встановлено достовірну 
різницю між середнім відсотком успішності та кількістю 
пропущених тестових тренувань у лікарів-інтернів, що 
склали та не склали “КРОК-3”, особливо це добре про-
слідковується у Блоках ІІ та ІІІ дистанційного навчання.

Тому вважаємо, що саме дистанційна форма на етапі 
заочної інтернатури дозволить виявити лікарів-інтернів, 
що мають високу ймовірність не скласти “КРОК-3”. 

Отже, аналіз проведених трьох блоків дистанційного 
навчання вказує на достовірну різницю між показниками-
як середньої кількості пропущених тестових тренувань – 
нижче в 1,2 раза в осіб, що склали іспит (р<0,01) порівня-
но з тими, хто не склав, так і вищого в 1,32 раза середнього 
відсотка успішності на тестових тренуваннях відповідно 
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(р<0,0001). Згідно з отриманими даними, важливою 
складовою успішної підготовки на дистанційному навчан-
ні до “КРОК-3” є врахування не лише індивідуального від-
сотка успішності на тестових тренуваннях, а й кількості 
пропущених претестувань.

На рисунку 1 представлено різницю участі в дистан-
ційній підготовці між даними групами інтернів. Так, се-
редній відсоток виконаних претестувань серед лікарів-ін-
тернів, що не склали “КРОК-3”, був у 1,5 раза нижчий, ніж  
осіб, що успішно склали іспит.

Рис. 1. Відсоток складених претестувань серед ліка-
рів-інтернів, які склали та не склали “КРОК-3”.

Отримані результати після проведення трьох блоків 
дистанційної підготовки до “КРОК-3. Стоматологія” свід-
чать, що, незважаючи на всі переваги он-лайн навчання, 
середній відсоток складених претестувань серед лікарів-
інтернів становив близько (39,90±2,10) %. Тому вважаємо 
доцільним застосування підготовки до “КРОК-3” не у ви-
гляді самостійного курсу, а у формі інтегрованої складової.

висновки. Переваги дистанційного навчання: запро-
вадження дистанційного навчання дозволило лікарям-ін-
тернам проходити претестування в зручний для них час з 
обов’язковим контролем хронометражу часу та можливіс-
тю перевірки власних помилок;  викладачам здійснювати 
контроль за підготовкою до “КРОК-3”, що дозволило ви-
вільнити час на забезпечення практичних компетенцій у 
підготовці лікарів-інтернів, як на очній, так і на заочній 
частині інтернатури, та забезпечило безперервність підго-
товки до ліцензійного іспиту.

Недоліки дистанційного навчання: згідно з аналізом 
проведеного дослідження, дистанційне навчання не може 
бути самостійною формою в підготовці до “КРОК-3. Сто-
матологія”, оскільки вимагає високого рівня самодисци-
пліни лікаря-інтерна, проте як інтегрований курс дозволяє 
виявити та сформувати групу ризику на підставі аналізу 
даних середньої кількості пропущених претестувань та 
середнього відсотка успішності, особливо на етапі заочної 
форми інтернатури.
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аналіз навЧання ліКарів-СлуХаЧів передатеСтаЦіЙниХ ЦиКлів та ЦиКлів 
СпеЦіалізаЦіЇ за за ФаХом  “ХірургіЧна Стоматологія” та “ортопедиЧна 

Стоматологія” на КаФедрі ХірургіЧноЇ та ортопедиЧноЇ СтоматологіЇ за період 

2013-2017 роКів 
Січкоріз О.Є., Вовк Ю.В., Мигович І.М., Мартинець М. Я.

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

На кафедрі хірургічної та ортопедичної стоматології 
ФПО впродовж 2013-2017 років проводились передатес-
таційні цикли та цикли спеціалізації з лікарями-слухачами 
за фахом “Хірургічна стоматологія” та “Ортопедична сто-
матологія”. Проведено аналіз навчання лікарів-слухачів 
впродовж  5 років.

У 2013 році навчалось 36 лікарів-слухачів передатес-
таційних циклів за фахом “Хірургічна стоматологія”, якіс-
на успішність-99,9%, 96 лікарів-слухачів передатестацій-
них циклів  за фахом “Ортопедична стоматологія”, якісна 
успішність-97% (діаграма 1), 9 лікарів-слухачів циклів 
спеціалізації за фахом “Хірургічна стоматологія””, якісна 
успішність-77,7%, 15 лікарів-слухачів циклів спеціаліза-
ції за фахом “Ортопедична стоматологія”, якісна успіш-
ність-80% (діаграма 2).

 

       
 Діаграма 2. Кількість лікарів-слухачів

     циклу спеціалізації у 2013р.

Категорії: підвердили вищу категорію-59 лікарів, пер-
шу-5, другу-2, сертифікат спеціаліста-3.

Склали іспит на категорію:вищу-13, першу-18, дру-

Діаграма 1. Кількість лікарів-слухачів   передатеста-
ційного циклу у 2013 р. 

гу-24, сертифікат спеціаліста-32. Всього-156 лікарів-слу-
хачів.

У 2014 році навчалось 44 лікаря-слухача передатеста-
ційних циклів за фахом “Хірургічна стоматологія”, якісна 
успішність-85%, 93 лікаря-слухача передатестаційних ци-
клів  за фахом “Ортопедична стоматологія”, якісна успіш-
ність-87% (діаграма 3),
12 лікарів-слухачів циклів спеціалізації за фахом “Хірур-
гічна стоматологія””, якісна успішність-66,6%, 12 лікарів-
слухачів циклів спеціалізації за фахом “Ортопедична сто-
матологія”, якісна успішність-58,3% (діаграма 4).

     

                           

Діаграма 4. Кількість лікарів-слухачів циклу спеціалізації 
у 2014 р.

 
Категорії:підвердили вищу категорію-36 лікарів, пер-

шу-7, сертифікат спеціаліста-18.
Склали іспит на категорію:вищу-20, першу-20, дру-

гу-19, сертифікат спеціаліста-41. Всього-161 лікар-слухач. 
У 2015 році навчалось 43 лікаря-слухача передатеста-

ційних циклів за фахом “Хірургічна стоматологія”, якісна 
успішність-81,4%, 73 лікаря-слухача передатестаційних 

Діаграма 3. Кількість лікарів-слухачів  передатестаційно-
го циклу у 2014 р. 
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циклів  за фахом “Ортопедична стоматологія”, якісна 
успішність-74% (діаграма 5),

7 лікарів-слухачів циклів спеціалізації за фахом “Хі-
рургічна стоматологія””, якісна успішність-71,4%, 12 ліка-
рів-слухачів циклів спеціалізації за фахом “Ортопедична 
стоматологія”, якісна успішність-75% (діаграма 6).

   
    

                              

Діаграма 6. Кількість лікарів-слухачів циклу спеціалізації 
у 2015 р.

Категорії: підвердили вищу категорію-38 лікарів, пер-
шу-7, другу-2, сертифікат спеціаліста-17.

Склали іспит на категорію:вищу-8, першу-18, дру-
гу-24, сертифікат спеціаліста-21. Всього-135 лікарів-слу-
хачів.

У 2016 році навчалось 37 лікарів-слухачів передатес-
таційних циклів за фахом “Хірургічна стоматологія”, якіс-
на успішність-83,8%, 64 лікаря-слухача передатестацій-
них циклів  за фахом “Ортопедична стоматологія”, якісна 
успішність-59,3% (діаграма 7),

13 лікарів-слухачів циклів спеціалізації за фахом “Хі-
рургічна стоматологія””, якісна успішність-53,9%, 7 ліка-
рів-слухачів циклів спеціалізації за фахом “Ортопедична 
стоматологія”, якісна успішність-100% (діаграма 8).

   

Діаграма 5. Кількість лікарів-слухачів передатестаційно-
го циклу у 2015 р. 

     
Діаграма 8. Кількість лікарів-слухачів циклу спеціалізації 

у 2016 р.
Категорії:підвердили вищу категорію-42 лікаря, пер-

шу-3, другу-1, сертифікат спеціаліста-6.
Склали іспит на категорію:вищу-10, першу-14, дру-

гу-16, сертифікат спеціаліста-29. Всього-121 лікар-слухач.
У 2017 році навчалось 15 лікарів-слухачів передатес-

таційних циклів за фахом “Хірургічна стоматологія”, якіс-
на успішність-80%, 49 лікарів-слухачів передатестацій-
них циклів  за фахом “Ортопедична стоматологія”, якісна 
успішність-90% (діаграма 9),

15 лікарів-слухачів циклів спеціалізації за фахом “Хі-
рургічна стоматологія””, якісна успішність-93,3%, 7 ліка-
рів-слухачів циклів спеціалізації за фахом “Ортопедична 
стоматологія”, якісна успішність-86% (діаграма 10).

            

 
Діаграма 10. Кількість лікарів-слухачів циклу спеціа-

лізації у 2017 р.

 Категорії:підвердили вищу категорію-15 лікарів, пер-
шу-4, другу-1, сертифікат спеціаліста-6.

Склали іспит на категорію:вищу-10, першу-11, дру-
гу-15, сертифікат спеціаліста-24. Всього-86 лікарів-слуха-
чів.

Отже, за період навчання 2013-2017 років на кафер-
дрі навчалось 659 лікарів, підвердили вищу категорію-190 
лікарів, першу-26, другу-6, сертифікат спеціаліста-50. 
Склали іспит на категорію:вищу-61, першу-81, другу-98, 
сертифікат спеціаліста-147.

Діаграма 7. Кількість лікарів-слухачів передатеста-
ційного циклу у 2016 р.

Діаграма 9. Кількість лікарів-слухачів передатеста-
ційного циклу у 2017 р. 
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Діаграма 11. Категорії, які отримали лікарі-слухачі
впродож 2013-2017рр. 

висновки: Серед лікарських категорій найчастіше 
підтверджували вищу – 190 лікарів, що становить 28, 9%. 
Склали іспит на отримання сертифікату спеціаліста 147 
осіб, що становить 22,3%;

За період 2013-2017 рр. на передатестаційному циклі 

навчалось 175 осіб зі спеціальності «Хірургічна стомато-
логія», що становить 26, 5% та 375 осіб зі спеціальності 
«Ортопедична стоматологія», що становить 57%. На циклі 
спеціалізації навчалось 56 осіб зі спеціальності «Хірургіч-
на стоматологія» (8,5%) та 53 особи зі спеціальності «Ор-
топедична стоматологія» (8%). 
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вступ. Концепція післядипломної освіти лікарів-
стоматологів визначає завдання у сфері розвитку про-
фесійного кадрового потенціалу фахівців із усіх розділів 
стоматології, вдосконалюючи функціонування загально-
національної системи підготовки лікарів, перепідготовки 
та підвищення їх кваліфікації для професійної діяльності 
щодо надання стоматологічних послуг населенню Украї-
ни. Багатоаспектність функцій і завдань післядипломної 
освіти реалізується профільними навчальними закладами, 
факультетами та кафедрами післядипломної освіти ліка-
рів, які виокремлюють необхідність базового формування 
безперервного професійного зростання лікарів-стомато-
логів, постійного оновлення напрямів, змісту та форм на-
вчання лікарів-інтернів, лікарів-слухачів циклів спеціалі-
зації та тематичного вдосконалення відповідно до потреб 
діяльності стоматологічних закладів усіх форм власності 
в Україні. Зміст післядипломної освіти лікарів-стоматоло-
гів має практично-прикладний характер і скерований на 
здобуття знань, вмінь та виробленню навичок для квалі-
фікованої стоматологічної допомоги пацієнтам з індиві-
дуальним професійним зростанням лікарів-стоматологів 
різних фахових спрямувань. Зміст післядипломної освіти 
регламентується державними стандартами, навчальними 
планами і програмами та іншими нормативними доку-
ментами органів державного управління стоматологічною 
освітою та завершується державною атестацією з присво-
єнням кваліфікації відповідного рівня, визначається стан-
дартами підготовки фахівців стоматологів у відповідності 
до їх освітньо-кваліфікаційного рівня.

Особливу відповідальність та складність має після-
дипломне навчання з  лікарями-інтернами стоматологами, 
оскільки навчальне навантаження зосереджене не лишень 
на практичній підготовці до самостійної практичної робо-
ти з пацієнтами, але й скероване на роз’яснення, тлума-
чення та контроль засвоєння завдань ліцензованого МОЗ 

України тестового іспиту «Крок-3.  Стоматологія». В цьо-
му зв’язку, навчальний процес з лікарями-інтернами сто-
матологами повинен формуватися на прогресивних про-
фесійних стоматологічних та медико-педагогічних техно-
логіях з постійним їх вдосконаленням.

основна частина. Колектив кафедри хірургічної та 
ортопедичної стоматології факультету післядипломної 
освіти Львівського національного медичного університету 
імені Данила Галицького має великий практичний досвід 
успішного проведення післядипломної підготовки значної 
(понад 5000 лікарів-інтернів стоматологів) кількості спе-
ціалістів, розпочавши свою навчально-педагогічну роботу 
з 1993 року. Ми вважаємо, що основною ланкою після-
дипломної освіти лікарів-інтернів стоматологів, повинна 
займати практична підготовка на практичних заняттях з 
пацієнтами, які мають стоматологічні проблеми. Лікарі-
інтерни повинні засвоїти перелік практичних загальних та 
спеціальних знань та вмінь, включаючи діагностику невід-
кладних станів в стоматологічній практиці та наданні екс-
треної допомоги, профілактичної роботи при поширених 
та небезпечних для життя захворюваннях, оформлення 
щоденної та звітної документації лікаря-стоматолога, юри-
дичних аспектів їх діяльності, виконанню правил асеп-
тики, антисептики, дезінфекції та стерилізації, вивченню 
інструментарію та фармако- і фізіотерапевтичних способів 
додаткового лікування. Важливою ланкою у практичній 
підготовці молодих стоматологів є лекції з проблемних 
питань та вузлових аспектів практичної роботи лікарів-
інтернів. Лекційний матеріал містить питання з розділів 
загальної стоматології – організація стоматологічної допо-
моги в Україні, методологія обстеження пацієнтів з стома-
тологічними проблемами, анестезіологічне забезпечення з 
основами невідкладної допомоги в стоматологічній прак-
тиці. З розділу «хірургічна стоматологія» – сучасні аспекти 
лікувально-діагностичної та профілактичної тактики ліка-
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рів-стоматологів при одонтогенних інфекційно-запальних 
процесах зубо-щелепової системи хворих, травматичні 
пошкодження тканин щелепно-лицевої ділянки, онкосто-
матологічні питання у практичній роботі лікарів-стома-
тологів та загальна характеристика, діагностика, клінічні 
прояви та сучасні хірургічно-ортопедичні підходи до ліку-
вання захворювань тканин пародонту пацієнтів. З розділу 
«ортопедична стоматологія» – вибрані питання незнімного 
та знімного протезування пацієнтів з стоматологічними 
проблемами та основи сучасної гнатології в міждисци-
пларному лікуванні основної стоматологічної патології 
стоматологічних хворих. Поєднання практичних та лек-
ційних занять з вузлових, практично запотребуваних пи-
тань стоматологічної діяльності на сучасному етапі розви-
тку стоматології, на наш погляд, залишається серцевиною 
повноцінної підготовки молодого фахівця – лікаря-інтерна 
стоматолога. Слід зазначити, що практична підготовка ба-
зується на основі безпосередньої участі лікарів-інтернів в 
асистенції та курації хворих під активним наглядом досвід-
чених викладачів із загальної, хірургічної та ортопедичної 
стоматології. Важливою складовою підготовки лікаря-ін-
терна стоматолога є освоєння прийомів діагностики, які 
спрямовані на визначення стоматологічної патології за 
комплексним аналізом її ознак і симптомів. На наш погляд 
при підготовці лікарів-інтернів першочерговим завданням 
є ретельне засвоєння медичної стоматологічної діагности-
ки, яке є етичним відповідальним рішенням майбутнього 
спеціаліста. Акцентується увага, що за діагностику, яку 
проводить лікар-стоматолог, проведене ним лікування і 
саме він несе відповідальність за результати лікування. 
Тому постановка правильного діагнозу неможлива без пра-
вильної інтерпретації та тлумачення результатів проведе-
них аналізів. В зв’язку з цим стандартизовані діагностичні 
етапи призводять до одержання індивідуалізованих даних 
пацієнтів. В результаті визначається діагноз і формується 
план лікування. При цьому лише стан здоров’я пацієнта є 
основним мірилом ефективності діагностично-лікувальної 
роботи лікаря-стоматолога. Цією аксіомою ми керуємося 
при практичній підготовці молодих фахівців лікарів-інтер-
нів стоматологів.

Лекційні заняття для лікарів-інтернів стоматологів 
кожні півроку оновлюються сучасною інформацією на 40-
60%, отриманої як результат практичної діяльності лекто-
рів та їх аналізу новітніх даних інфоресурсу з монографій 
та міжнародних періодичних видань. Завершується на-
вчання лікарів-інтернів стоматологів заключним тестовим 
опитуванням, основу якого  складають тестові завдання 
буклетів ліцензійних іспитів «Крок-3. Стоматологія» по-
передніх років (70-75%) та базових тестових завдань цен-
тру тестування МОЗ України,а також тестових практич-
них завдань з поданого лекційного матеріалу (20-25%). За-
галом, за підсумковими результатами оцінок викладачів за 
практичні заняття, активності при засвоєнні практичних 
навичок (за показниками виконаної практичної роботи 
за підконтрольний період практичної роботи на кафедрі) 
та результатами тестового опитування встановлюється 
об’єктивна оцінка ступеню підготовленості лікарів-інтер-
нів стоматологів, які зараховуються заліком за відповід-
ною стоматологічною дисципліною. 

Разом з позитивними, методично опрацьованими 
впродовж тривалого часу аспектами оптимізації навчання 
інтернів-лікарів стоматологів повинні враховуватися на-
ступні зауваження та проблемні питання підготовки ліка-

рів-інтернів стоматологів:
- при виборі базових лікувальних закладів та керів-

ників лікувальною роботою інтернів слід приділяти ува-
гу можливостям адекватного забезпечення конкретними 
робочими місцями лікарів-інтернів, кваліфікації лікарів 
з належним опануванням лікувально-діагностичних ма-
ніпуляцій, які інтерни повинні реально засвоїти на базах 
стажування;

- суттєво покращити забезпечення лікувальних сто-
матологічних закладів, сучасним обладнанням і стомато-
логічними матеріалами, де проходять практичне навчання 
лікувально-діагностичним та профілактичним маніпуля-
ціям лікарі-інтерни стоматологи;

- доцільно створити в університетському стоматоло-
гічному центрі сучасного міждисциплінарного симуляцій-
ного класу, муляжів для професійного навчання на основі 
цифрових технологій, віртуальних інформаційних техно-
логій лікувально-діагностичних ситуацій в практичній 
підготовці лікарів-інтернів стоматологів;

- все необхіднішою стає потреба у створенні нової 
системи державно-приватного партнерства у галузі сто-
матологічної освіти лікарів-інтернів: клініки недержавної 
форми власності акредитовані МОЗ України, які мають 
достатню матеріально-технічну базу, спеціалістів і реаль-
не бажання приймати участь у практичній підготовці та 
навчальному процесі лікарів-інтернів повинні органічно 
співпрацювати з факультетами та кафедрами післяди-
пломної освіти вищих навчальних медичних закладів.

Висновки. Ми вважаємо, що вирішення вказаних про-
блемних питань стоматологічної освіти лікарів-інтернів 
стоматологів має бути обопільним, як зі сторони закладів 
практичної охорони здоров’я, так і факультетів та кафедр 
післядипломної освіти медичних університетів та акаде-
мій. На наш погляд для цього необхідно:

провести атестацію клінічних баз стажування, на яких 
проходять підготовку лікарі-інтерни стоматологи, переві-
ривши рівень кадрового забезпечення відповідальних за 
роботу з інтернами та матеріально-технічне оснащення 
стоматологічних закладів охорони здоров’я;

допускати до практичної підготовки та навчання ін-
тернів авторитетних та відповідальних фахівців з першою 
та вищою категорією професійної  підготовки, які успіш-
но пройшли переатестацію;

забезпечити підвищення якості підготовки ліка-
рів-інтернів стоматологів  із використанням новітніх 
технологій, практичного навчання з урахуванням особли-
востей інтеграції національної стоматологічної практики 
до європейського лікарського стоматологічного простору; 

запропонувати, щоб одночасно на клінічних базах та 
відділеннях проводилася підготовка не більше чотирьох 
лікарів-інтернів стоматологів;

вжити заходів щодо якісної оцінки практичних умінь 
при проведенні державної атестації лікарів-інтернів сто-
матологів.
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доСвід заСтоСування диСтанЦіЙного навЧання у підготовЦі ліКарів-інтернів до 
СКладання ліЦензіЙного іСпиту КроК-3.

Січкоріз О.Є., Камуть Н.В., Мигаль О.О., Колач Т.С.
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

вступ. «Центр тестування професійної компетентнос-
ті фахівців з вищою освітою напряму підготовки «Меди-
цина» при Міністерстві охорони здоров’я України» здій-
снює функцію зовнішнього контролю, проводить оцінку 
якості підготовки фахівців у галузі охорони здоров’я та 
встановлює її відповідність стандартам вищої освіти шля-
хом проведення стандартизованого тестування у формі лі-
цензійних інтегрованих іспитів «Крок».

Для забезпечення контролю за якістю підготовки лі-
карів в інтернатурі з 2007 року ліцензійний інтегрований 
іспит «Крок 3» є обов’язковою складовою частиною атес-
тації лікарів-інтернів [1]. 

Поява та активне поширення дистанційних техноло-
гій навчання є зрозумілою та адекватною відповіддю сис-
тем освіти багатьох країн на процеси інтеграції у світі та 
формування інформаційного суспільства. Теоретичні та 
прикладні аспекти організації навчального процесу у ви-
щій школі повинні розглядатися з урахуванням досягнень 
сучасної науки та інформаційних технологій [2]. 

Відповідно до Положення про дистанційне навчан-
ня МОН України від 25.04.2013 р. № 466, під терміном 
«дистанційне навчання» розуміється індивідуалізований 
процес набуття знань, умінь, навичок, який відбувається в 
основному за опосередкованої взаємодії віддалених один 
від одного учасників навчального процесу у спеціалізова-
ному середовищі, яке функціонує на базі сучасних інфор-
маційно-комунікаційних технологій [3]. 

Однією з таких опосередкованих систем дистанцій-
ного навчання є платформа «moodle», де реалізовано сис-
тематизований збір інформації та засобів навчально-мето-
дичного характеру, які є необхідні для засвоєння навчаль-
них дисциплін і яке є доступне через Інтернет  [4].

Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning 
Environment) – це модульне об’єктно-орієнтоване ди-
намічне навчальне середовище або просто платфор-
мою для навчання, яка надає викладачам, учням та ад-
міністраторам дуже розвинутий набір інструментів для 
комп’ютеризованого навчання, в тому числі дистанційно-
го [5]. 

Основною перевагою системи дистанційного на-
вчання з використанням платформи «moodle» [http://misa.
meduniv.lviv.ua/] є можливість залучення лікарів-інтернів, 
які проходять навчання на клінічних базах стажування 
впродовж заочного циклу інтернатури до продуктивної 
підготовки до ліцензійного іспиту «Крок 3» та оптимізації 
системи контролю.

Метою дослідження було оцінити ефективність та 
якість дистанційної підготовки з використанням платфор-
ми «moodle» до тестового ліцензійного іспиту «Крок 3» 

лікарів-інтернів зі спеціальності «Загальна лікарська під-
готовка» на факультеті післядипломної освіти ЛНМУ іме-
ні Данила Галицького за 2016-2017 роки.

Згідно даних Центру тестування при МОЗ України 
загальна кількість лікарів-інтернів, які складали «Крок 3. 
Загальна лікарська підготовка» у 2017 році, становила 589 
осіб. При підготовці інтернів до написання ліцензійного 
іспиту «Крок 3», було проведено 10 паперових та 5 елек-
тронних тестувань. Для проходження електронних тесту-
вань нами було зареєстровано 515 осіб, що склало 87,4% 
від кількості лікарів-інтернів, які складали «Крок 3», нато-
мість, загальна кількість лікарів-інтернів, які писали папе-
рові тестування становила 486 осіб (82,5% від «Крок 3»).

При проведенні паперових тестувань середній бал 
склав – 69,12%, тоді як при електронних – 82,58%, а ре-
зультат складання ліцензійного іспиту «Крок 3» становив 
– 86,33%. При цьому різниця між середнім балом елек-
тронних тестувань та результатом «Крок 3» склала менше 
чотирьох відсотків. 

Також, було проведення порівняння видів тестувань на 
основі частки інтернів, які не набрали прохідний бал. Так, 
у випадку проведення паперових тестувань частка тих, які 
набрали менше 70,5% становила – 51,2%. При проведен-
ні електронних тестувань, частка тих, які набрали менше 
70,5% становила – 17,5%. Для порівняння відсоток осіб, 
які не склали ліцензійний іспит КРОК-3 становив – 4,9%.

Додатково нами вивчалася присутність лікарів-інтер-
нів на різних видах тестувань. Так, при проведенні папе-
рових тестувань присутність лікарів-інтернів становила 
близько 67,11% та при проведенні електронних тестувань 
– майже 76,78%, що є практично на 10% вищою. 

Проведено аналіз щодо взаємозв’язку результатів 
електронних та паперових тестувань і написання «Крок 
3». Встановлено, що коефіцієнти кореляції поміж середні-
ми результатами електронного та паперового тестування і 
«Крок 3» є практично однаковими: +0,41 та +0,48. Врахо-
вуючи різну чисельність інтернів при проходженні тесту-
вань можна зробити висновок, що абсолютний бал тесту-
вання (електронного та паперового) однаково посередньо 
корелює з результатом «Крок 3» (рис.1).

висновки. Таким чином, підготовка лікарів-інтер-
нів зі спеціальності «Загальна лікарська підготовка» на 
факультеті післядипломної освіти ЛНМУ імені Данила 
Галицького за 2016-2017 роки здійснюється як системний 
інтегрований процес і включає різні форми підготовки до 
складання лікарями-інтернами ліцензійного інтегровано-
го іспиту «Крок 3» та є важливим елементом організації 
навчального процесу. Все вищезазначене дозволило поба-
чити, що: 
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Впровадження системи дистанційного навчання у під-
готовці до складання «Крок 3. Загальна лікарська підго-
товка» дозволили залучити більшу кількість лікарів-інтер-
нів для підготовки у порівнянні з такими, при проведенні 
паперових тестувань. 

Результати складання електронних тестувань більше 
співпадають з результатами «Крок 3», у порівнянні з па-
перовими. 

Присутність інтернів при проведенні електронних 
тестувань є вищою, як у абсолютному так і відсотковому 
співвідношенні відносно паперових. 

Елемент контролю за списуванням і підказками при 
проведенні контрольних електронних тестувань є мен-
шим. Як наслідок, є сім інтернів, які за результатами елек-
тронних тестувань набрали прохідний бал (70,5%), проте 
«Крок 3» не склали.

Проведення змішаної форми підготовки до складання 
ліцензійного інтегрованого іспиту КРОК-3 з використан-

Рис.1. Взаємозв’язок результатів електронних та паперових тестувань і результатів «Крок 3».
ням електронних та паперових тестувань є оптимальним і 
має перевагу над застосуванням лише паперових чи лише 
електронних тестувань.
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Формування мотиваЦіЇ у навЧальному проЦеСі ліКарів-інтернів

Січкоріз О.Є., Павленко І.А., Іванюшко О.В.
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

вступ. Основна мета вищої школи – високоякісна 
підготовка спеціаліста. Реалізація цієї мети можлива при 
врахуванні особливостей сучасного розвитку суспільства: 
економічна криза, девальвація освітнього рівня особи, від-
сутність адекватного винагородження висококваліфікова-
ної праці. Тому сьогодні більшість молодих спеціалістів 
не бачать перспективи для застосування набутих знань. У 
навчальному процесі необхідно спрямовувати зусилля на 
розвиток волі, стимулювати потребу в постійному погли-
бленні та вдосконаленні знань, застосовуючи  сучасний 
інформаційний простір. Такий підхід змінює функції ви-
кладача не як того, хто вчить, а як того, хто вміло коор-
динує навчання і контролює засвоєння знань. Гуманізація 
навчання вимагає від викладача глибокої ерудиції, поряд-
ності, вміння навчати власним прикладом та прикладом 
колег, достатньо знати не лише свій фах, але й збагнути 
загальнолюдські цінності і надбання.

Обов’язковою формою післядипломної підготовки є 
інтернатура, яка відіграє важливу роль у підготовці лікар-
ських. Метою післядипломного навчання лікарів-інтернів 
є вузьке, спеціалізоване удосконалення теоретичних знань 
та практичних навичок, що становлять фундамент майбут-
ньої професії, визначається ступінь їхньої готовності до 

самостійної лікарської діяльності відповідно до вимог ква-
ліфікаційної характеристики лікаря визначеного фаху (2).

основна частина. Високий рівень мотивації та піз-
навального інтересу у інтернів є важливою умовою ефек-
тивності сприйняття, запам’ятовування, осмислення на-
вчального матеріалу та подальшого його використання у 
професійних ситуаціях. Тому методична підготовка ви-
кладача включає підбір переконливих даних, що свідчать 
про актуальність теми, її значимість, роль і місце майбут-
нього фахівця. На занятті цей матеріал використовується 
на підготовчому етапі, перед визначенням цілей. Він по-
винен бути яскравим, виразним, мати емоційний вплив на 
лікарів-інтернів, що є запорукою виникнення позитивної 
мотивації та інтересу до теми, яка вивчається (3).

Важливе значення в підготовці майбутнього фахівця є 
формування розвиненої мотивації, яка забезпечує успіш-
ність цієї діяльності та містить професійну спрямованість, 
здатність подолати труднощі, самооцінку результатів пра-
ці, потребу в професійному самовдосконаленні та само-
вихованні. Викладач має можливість вивчати мотиваційну 
сферу лікарів-інтернів. Активна робота інтернів у процесі 
навчання можлива тільки у випадку, коли існує серйозна 
мотивація, інакше буде лише імітація активності (1). Дослі-
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дження свідчать, що успіхи тих, хто навчається, у 70% зу-
мовлені мотивацією і в 30% – за рахунок здібностей особи.

Найбільш ефективною є віддалена мотивація, яка 
пов’язана з перспективами післядипломної діяльнос-
ті. При її відсутності треба намагатися використовувати 
ближню. При мотивації лікарів-інтернів у першу чергу 
набувають великого значення якості викладача як особис-
тості, професійна компетентність і педагогічні здібності, 
вміння спілкувася. Визначено цікаву ступінчастість якос-
тей викладача очима лікарів-інтернів: на третьому місці 
– фахова ерудиція, на другому – педагогічна майстерність, 
а на перше поставлена зацікавленість викладача в успіхах 
молодих лікарів. 

Вітчизняна медична наукова школа завжди мала авто-
ритетних викладачів, які вміли донести свої теоретичні 
і практичні знання до слухачів. Однією з особливостей 
післядипломної освіти лікарів є не тільки високий рівень 
професійних якостей і досвід роботи викладача, а й до-
статній рівень методичної підготовки. Живе слово лектора 
завжди привертало увагу зацікавленої аудиторії. Сьогодні 
вища медична школа ставить нові вимоги до викладачів у 
справі підготовки спеціалістів, для поліпшення якої необ-
хідно шукати різні шляхи оптимізації навчального проце-
су, освоювати і впроваджувати нові навчальні технології, 
підвищувати рівень педагогічної майстерності викладачів.

Серед мотивуючих факторів перевагу надано творчос-

ті лікарів-інтернів, простору для ініціативи, креативності 
та самовираження, поєднанню контролю з самоперевір-
кою, утвердження відчуття значущості та незамінності 
кожної особи, адекватна оцінка зусиль, ігрові елементи 
на заняттях, нестандартні екзамени, дизайн навчальних 
приміщень, необхідність підтримки у випадку стресу чи 
невдачі.

висновки. Потреба мотивації навчання лікарів-інтер-
нів в теперішній час об’єктивно існує і є одним з найваж-
ливіших факторів у підготовці фахівців нового покоління. 
Для реалізації цього завдання великого значення набува-
ють особистісні якості викладача, його професійна ком-
петентність та педагогічна майстерність, комунікативні 
здібності.
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методиК у навЧальному проЦеСі на етапі  піСлядипломноЇ підготовКи ліКарів у 
СуЧаСниХ умоваХ

Січкоріз О.Є., Пирогова В.І., Голота Л.І.
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

вступ. Безперервний професійний розвиток (БПР), за 
визначенням Європейського Союзу Медичних Фахівців, 
навчальний метод підвищення, оновлення та відновлення 
професійних знань лікарів (6). Саме на покращення про-
фесійної діяльності лікаря, яке є одним з пріоритетних за-
вдань БПР, направлене виконання відповідних програм, 
які проводяться згідно наказів та інструкцій МОЗ України 
(2,4). 

 В останнє десятиліття, в епоху реформування освіти, 
на кафедрах післядипломної освіти іде постійний пошук 
нових ефективних методик навчання, без яких неможливо 
задовольнити зростаючі потреби суспільства. Використо-
вуючи різні форми викладання можна визначити найбільш 
ефективну для даної дисципліни. Беручи до уваги те, що 
в Україні показник абортів залишається на високому рів-
ні, а використання сучасних контрацептивних засобів – на 
дуже низькому, існує необхідність підвищити інформо-
ваність населення про доступні методи контрацепції для 
вирішення проблем у сфері планування сім’ї та репро-
дуктивного здоров’я (РЗ) (1,3). Саме для збереження РЗ 
необхідно удосконалити і стандартизувати методи надан-
ня допомоги з питань планування сім’ї.  Вирішення цьо-
го завдання полягає, зокрема, у розвитку післядипломної 
освіти, що забезпечує підготовку клінічних викладачів, 
які, в свою чергу, готують висококваліфікованих праців-
ників охорони здоров’я, оскільки сучасний темп розвитку 
клінічних знань вимагає постійного і динамічного вдоско-

налення, без якого неможливо досягнути  певного рівня 
медичної науки і відповідати надсучасним вимогам надан-
ня кваліфікованої допомоги (1,4,5).  

Оскільки характерною особливістю нашої доби є ба-
гаторазове зростання обсягу знань, швидке оновлення те-
оретичних і практичних професійних знань, а також «ста-
ріння знань», яке настає через 5 років, перехід до освіти 
протягом усього професійного життя може вирішити ба-
гато проблем, а саме допомогти  утримати набуті знання 
та вміння на високому сучасному рівні (1).  Необхідність 
у створенні системи БПР в підготовці медичних праців-
ників продиктована не тільки постійним оновленням фун-
даментальних знань, але й виникненням нових етичних 
вимог.  Нездатність лікаря до систематичного навчання 
протягом професійної діяльності, призводить до втрати 
необхідного рівня компетентності. Враховуючи вищена-
ведене, важливо змінювати та вдосконалювати  підходи до 
передачі нової інформації,  найбільш ефективним серед 
яких вважається інтерактивне навчання. 

основна частина. Інтерактивне навчання- це більше, 
аніж просто навчання чи просто практика, його можна 
окреслити, як «навчання в процесі практики». Навчання, 
яке  дозволяє і використовувати свій досвід, і відстежувати 
досвід інших людей, аналізувати, моделювати різні ситу-
ації, шукати вирішення поставлених завдань і при цьому, 
звичайно, отримувати нову потрібну інформацію.  Мето-
дика інтерактивного навчання доводить, що найбільшого 
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ефекту у навчанні досягається тоді, коли цінуються власні 
знання та досвід, і коли є можливість передати їх іншим. 

Робота кафедри акушерства, гінекології та перинатоло-
гії факультету післядипломної освіти ЛНМУ імені Данила 
Галицького  щодо вдосконалення викладання курсу плану-
вання сім’ї та РЗ для лікарів-інтернів акушерів-гінекологів, 
слухачів циклів тематичного вдосконалення, полягає у ши-
рокому використанні  інтерактивних методик проведення 
занять. В рамках інтерактивного навчання, ми застосовує-
мо різні навчальні методи і підходи: лекції з використанням 
методики запитань та аудіовізуальних засобів;  дискусії, в 
процесі яких  навчаються не тільки переконувати, але й від-
мовлятись від власних помилкових суджень, що є надзви-
чайно ефективним для закріплення знань, осмислення ви-
вченого матеріалу;  мозковий штурм, який найчастіше ви-
користовується як вступ до теми, ефективно стимулює мис-
лення слухачів;  роботу в малих групах, під час якої слухачі 
обмінюються  думками, ідеями, досвідом і вчаться один 
в одного; рольові ігри, що сприяють розвитку клінічного 
мислення, відпрацювання різних варіантів розв’язання по-
ставлених завдань;  ситуаційні задачі, які навчають на  роз-
гляді реальних проблемних ситуацій;  практичні навички, 
що перевіряють отримані знання на практиці.  

Процес  навчання включає не тільки аудиторну, але й 
позааудиторну роботи слухачів циклу тематичного вдоско-
налення, якій ми приділяємо не менше значення.   В якос-
ті позааудиторної самостійної роботи, лікарі отримують 
практику на робочому місці,  беруть участь у конферен-
ціях, опрацьовують літературу за найбільш актуальними і 
важливими для вирішення практичних завдань темами для 
самостійної роботи, які розроблені викладачами кафедри, 
з представленням доповіді та реальних клінічних ситуацій.   

У процесі БПР ми використовуємо як  методи формаль-
ної, так і  неформальної освіти (круглі столи з фахівцями 
суміжних спеціальностей, що дозволяє шляхом вивчення 
їхнього досвіду, підвищити свій професійний рівень, те-
матичні тренінги, майстер-класи), а також інформальної 
освіти (спілкування, відвідування установ культури, засо-
би масової інформації).  Отже, через використання даної 

форми навчання лікарів ми досягаємо головних вимог, які 
висуваються до навчання дорослих і реалізовуємо осно-
вні завдання БПР: формування професійної бази медичної 
сфери, здатність адаптуватися до швидкоплинних  умов 
життя і забезпечення   індивідуальних потреб навчання.  

висновки. Враховуючи наявну в Україні демогра-
фічну кризу, що призводить до наростаючої депопуляції, 
особливу увагу слід приділяти збереженню здоров’я на-
селення в цілому та РЗ, як його важливої складової. Тільки 
висока кваліфікація лікаря, як один найважливіших чин-
ників покращення якості надання медичної допомоги на-
селенню, створює основу для високої ефективності його 
повсякденної роботи, завдяки постійному безперервному 
професійному розвитку. 
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етапніСть проведення КлініЧниХ КонКурСів у СтоматологіЇ

Скрипников П.М., Скрипнікова Т.П., Хміль Т.А., Бережна О.Е.
ВДНЗУ «Українська медична стоматологічна академія»

вступ. Згідно з сучасними вимогами до післядиплом-
ної освіти, зокрема підготовки лікарів-інтернів за спеці-
альністю «Стоматологія», у навчальний процес повинні 
впроваджуватися нові методики, технології, інструмента-
рій та прилади. Поряд з традиційними методами навчання 
прийнято використовувати нетрадиційні, які можуть набу-
вати рейтингового значення.  

основна частина. З метою спонукання інтересу до 
знань і вмінь, для демонстрації якості лікувальної робо-
ти на кафедрі післядипломної освіти лікарів-стоматологів 
19 років поспіль проводиться Всеукраїнський професій-
ний  конкурс серед лікарів-інтернів стоматологів на кращу 
роботу по відновленню зруйнованих зубів в адгезивній 
техніці «Шлях у світ майстерності» [1]. Ідея була не нова, 
так як в медицині  проводяться змагання, конкурси, на-
приклад, серед медичних сестер, зубних техніків. Ми ви-
користали аналогічний  Призма-чемпіонат,   який набрав 
чинності і здобув популярність [2].  

При проведенні конкурсу ми поставили цілі: 
- популяризація та впровадження в практику лікаря-

стоматолога сучасних технологій, якісних  пломбувальних 
матеріалів і приладів; 

- відпрацювання стандарту якості роботи лікаря-сто-
матолога у реставраційної техніці; 

- інформація населення про можливість якісного лі-
кування. 

Таким же прикладом навчання являється поетапний  
Міжнародний  конкурс реставраційних клінічних випадків 
від медичних вузів CERAM X CASE CONTEST (GCCC) 
2018. Однією із задач конкурсу являється ознайомлення 
лікарів-інтернів з найновішими розробками і навчання  
новим технологіям в області естетичної реставрації. У 
конкурсі приймають участь прямі реставрації фронталь-
них або жувальних зубів з використанням реставраційних 
матеріалів Dentsply Sirona. Переможці визначаються за ре-
зультатами оцінки роботи учасників членами журі. Автор 
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кращого клінічного випадку разом з наставником предста-
вить свою роботу на міжнародному рівні у Німеччині (м. 
Констанц). 

Підготовка до конкурсу на кафедрі стартувала прак-
тично з початку навчання лікарів в очній частині інтерна-
турі. На підготовчому етапі організовані і прочитані лекції, 
на яких була представлена інформація про нове покоління 
пломбувального матеріалу CERAM X SphereTEC,  який за-
рекомендував себе як дуже комфортний і надійний у роботі, 
що   володіє зручними маніпуляційними характеристиками, 
має простий підбір відтінків, швидку поліровку, блиск і 
довговічність, займає лідируючу позицію серед аналогів.

Попередній відбір конкурсантів проводився за резуль-
татами роботи на фантомах. Були організовані практичні 
заняття, під час яких лікарі-інтерни мали можливість пра-
цювати матеріалом CERAM X SphereTEC на фантомах, 
удосконалити навички накладання кофердаму, матриць.

Заключним етапом регіонального міжнародного  кон-
курсу CERAM X CASE CONTEST (GCCC) 2018 являється 
клінічна робота з пломбування каріозних порожнин фрон-

тальної групи зубів. Усі роботи учасників фотографуються 
на різних етапах та по закінченні фото відправляються на 
оцінку міжнародного журі до Швейцарії. 

висновок. Проведення конкурсів, подібним цьому, 
дає лікарям-інтернам шанс попробувати свої сили в ес-
тетичній реставрації перед початком самостійної роботи, 
стимулює до самовдосконалення і професійного росту.
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оЦінКа яКоСті надання оСвіти ліКарям-інтернам у 2016-2018 рр. порівняльна 
оЦінКа моделеЙ оСвіти, аКтуальніСть ЇХ удоСКоналення в уКраЇні

Слонецький Б. І., Вербицький І. В., Іванів М. М., Орел В. В.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика

вступ. Проблема якості надання медичної освіти в 
Україні з кожним роком набуває все більшої актуальності, 
оскільки Україна прогресивно прямує до Європейських 
освітніх показників та надання медичних послуг.

основна частина. Оскільки за основу в Україні взято 
традиційну модель з елементами раціоналістичної, які є 
доволі застарілими, бо позбавлені індивідуально-психо-
логічного підходу, є  сенс змін та вдосконалення освіт-
ньої системи. За базу в традиційній моделі взято модель 
систематичної академічної освіти як способу передаван-
ня універсальних елементів культури та знань. Відповід-
но до концепції традиціоналізму, освітня система має, 
здебільшого, розв’язувати завдання формування базових 
знань, умінь, навичок, які дають змогу індивідові пере-
йти до самостійного засвоєння знань, цінностей та вмінь 
вищого рангу порівняно із засвоєними. Серед елементів 
раціоналістичної моделі є шаблонний характер навчаль-
ної програми, обмежений утилітаризм, певна негнучкість. 
Натомість, найкращою вважається модифікована та дещо 
вдосконалена феноменологічна модель Маслоу.

На базі кафедри медицини невідкладних станів навча-
лись випускники різних вищих медичних закладів Укра-
їни, що заочно базувались на різних станціях екстреної 
медичної допомоги – Києва та Київської області, Жито-
мирської, Черкаської та Чернігівської областей. 

Всього навчалось 97 лікарів-інтернів, з яких відра-
ховано 7. Допущено до атестації 86 лікарів-інтернів, не 
допущено – 4. Серед причин не отримання допустку до 
підсумкової атестації: борг по заочному циклу (1 лікар-
інтерн), не склали ліцензійний іспит КРОК – 3 (3 лікарі-
інтерни). 

На підставі цього можна було провести ретроспектив-
ний аналіз показників наданих освітніх послуг лікарям-ін-
тернам в 2016-2018 рр.

Для оцінки підсумкової успішності були використані 

власні кафедральні розробки – це екзаменаційні білети та 
практичні навички.

Згідно з екзаменаційними білетами лікарі-інтерни 
склали підсумкову атестацію з наступними результатами:

– «відмінно»– 25
– «добре»– 35
– «задовільно»– 26
– «незадовільно»– 0
Згідно з результатами здачі практично навичок:
– «відмінно»– 21
– «добре»– 53
– «задовільно»– 12
– «незадовільно»– 0
Середній бал лікарів-інтернів, що здавали підсумкову 

атестацію – 4,0.
Згідно з проаналізованими даними вхідного та вихід-

ного тестового контролю, було отримано наступні резуль-
тати:

Середній показник вхідного контролю за допомогою 
тестування склав 55,97% зі 100% можливих.

Середній показник вихідного контролю по завершен-
ні навчання становив 88,22% зі 100% можливих. 

Показники лікарів-інтернів за навчання терміном 1,5 
роки покращились в 1,5 рази. 

А також бібліосемантичний та соціологічний метод 
для порівняння моделей освіти та можливих напрямків її 
вдосконалення.

Висновки. За допомогою соціологічного опитування, 
в якому взяли участь студенти-медики, лікарі-інтерни та 
практикуючі лікарі, системою освіти задоволенні 6% опи-
таних, натомість 94% віддали свій голос за якісні зміни в 
системі освіти.

При зміні моделі освіти, результативність навчання 
можна якісно та кількісно підвищити в зв’язку з кількістю 
зацікавлених в такій зміні медиків. 
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піСлядипломна підготовКа ліКарів з питань заміСноЇ підтримувальноЇ терапіЇ 
ХвориХ з опіоЇдною залеЖніСтю

Сосін І.К., Гончарова О.Ю.
Харківська медична академія післядипломної освіти

вступ. В Україні, як і в більшості європейських країн, 
вживання наркотичних речовин вже давно перетворилося 
з винятково медичної на драматичну соціальну проблему 
– у першу чергу, у зв’язку з криміналізацією наркоспожи-
вачів та ризиком інфікування ВІЛ та іншими інфекціями, 
що передаються через кров (гепатити В і С) [2, 3]. Тривалі 
світові дослідження підтвердили, що замісна терапія є од-
ним з ефективних методів у комплексі лікування та реа-
білітації хворих на опіоїдну залежність. ВООЗ наполягає, 
що особливо важливо використовувати цей вид лікування 
саме в тих країнах, де головним шляхом розповсюдження 
ВІЛ-інфекції є ін’єкції, а головна уражена група – спожи-
вачі ін’єкційних наркотиків [3].

Проект Агентства США з міжнародного розвитку 
(USAID) «Реформа ВІЛ-послуг у дії» у співпраці з Мі-
ністерством охорони здоров’я України та обласними дер-
жавними адміністраціями сприяє розширенню доступу 
споживачів ін’єкційних наркотиків до програми замісної 
підтримувальної терапії (ЗПТ) з метою зменшення рівня 
ризикованої поведінки, зокрема щодо інфікування ВІЛ. В 
пілотних регіонах заплановано відкриття кабінетів ЗПТ, 
що сприятиме не лише географічній доступності послуги, 
але й дасть змогу забезпечити інтегровану медичну допо-
могу пацієнтам із подвійною або потрійною патологією 
(ВІЛ-інфекція, туберкульоз, гепатит тощо) та підвищити 
прихильність до лікування. 

Загальною метою п’ятирічного Проекту «Реформа 
ВІЛ-послуг у дії» є надання підтримки Уряду України 
для удосконалення систем протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу в 
рамках реформи системи охорони здоров’я. Наразі триває 
активна фаза пілотування сталої моделі надання життєво 

важливих послуг для ключових груп населення та людей, 
які живуть з ВІЛ, на місцевому рівні. Пілотні проекти ре-
алізовуються у семи регіонах України, а саме у Дніпро-
петровській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Хер-
сонській, Черкаській областях та місті Києві.

основна частина. В Україні вже є достатня кіль-
кість медичних закладів, в яких здійснюються програми 
замісної підтримувальної терапії для лікування хворих із 
синдромом залежності від опіоїдів. Однак, законодавча 
база з цього питання постійно оновлюється, відповідно, 
змінюються і організаційні принципи цього виду лікуван-
ня, форми облікової документації, ліцензійні вимоги до 
закладів охорони здоров’я, що працюють з наркотичними 
лікарськими засобами. Багато лікарів, яких вже залучено 
до проведення ЗПТ  хворих з опіоїдною залежністю по-
требують початкового оволодіння та поновлення профе-
сійних знань в цьому питанні [2]. 

Саме для цих цілей на кафедрі наркології Харківської 
медичної академії післядипломної освіти розроблено на-
вчальну програму циклу тематичного удосконалення «За-
місна підтримувальна терапія хворих з опіоїдною залежніс-
тю» тривалістю 0,5 місяця, 78 навчальних годин. У серпні-
вересні 2017 року на замовлення обласних державних адмі-
ністрацій пілотних регіонів на кафедрі наркології відбулася 
підготовка 31 лікаря центрів первинної медико-санітарної 
допомоги, амбулаторій загальної практики – сімейної ме-
дицини (ЗПСМ), протитуберкульозних лікарень, центрів 
боротьби зі СНІДом на циклі ТУ «Замісна підтримувальна 
терапія хворих з опіоїдною залежністю». Розподіл слухачів 
за областями України, за лікарськими спеціальностями, за 
віком та стажем роботи надано у таблицях 1, 2, 3, 4.

Таблиця 1. Розподіл слухачів за областями України

Область, місто Кількість слухачів

Одеська область 3

Дніпропетровська область 1

м. Дніпро 1

м. Кривій Ріг, Дніпропетровська область 14

м. Київ 8

Миколаївська область 1

м. Харків 3

Всього 31
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Таблиця 2. Розподіл слухачів за лікарськими спеціальностями

Лікарська спеціальність Кількість слухачів

Лікар-терапевт 2

Лікар-фтизіатр 3

Лікар ЗПСМ 11

Лікар-інфекціоніст 1

Лікар-нарколог 4

Лікар-ортопед-травматолог 1

Заступник головного лікаря 2

Завідувач амбулаторії ЗПСМ 7

Всього 31

Таблиця 3. Розподіл лікарів за віком

Років/Кількість слухачів

20-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 св. 65

1 8 4 5 3 3 2 3 1 1

Таблиця 4. Розподіл лікарів за стажем роботи

1-5 років 6-10 років 11-15 років 16-20 років 21-25 років св. 25 років

10 лікарів 3 лікарі 3 лікарі 6 лікарів 3 лікарі 6 лікарів

Протягом двох тижнів фахівці центрів первинної ме-
дико-санітарної допомоги та спеціалізованих закладів 
охорони здоров’я з Києва, Дніпра, Кривого Рогу та Криво-
різького району, Одеси, Білгорода-Дністровського та Пер-
вомайська пройшли навчання за такими аспектами: Спіль-
на позиція щодо замісної терапії Всесвітньої організації 
охорони здоров’я (ВООЗ), Об’єднана програма ООН з 
ВІЛ/СНІДу (UNAIDS) та Управління ООН з наркотиків та 
злочинності (UNODC); Конвенції ООН та їх націленість 
на «зниження споживання», Загальнодержавні програми 
забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, до-
гляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД в 
України; Нормативно-правова база замісної підтриму-
вальної терапії хворих з опіоїдною залежністю в Україні. 

Лікарі-слухачі циклу тематичного удосконалення 
ознайомилися з клінікою та перебігом опіоїдної залежнос-
ті, сучасним підходом до її лікування та дотриманням прав 
людини та гідності пацієнта, мультидисциплінарним інте-
грованим підходом при лікуванні споживачів ін’єкційних 
наркотиків, найбільш поширеними медичними та соціаль-
ними проблемами лікування опіоїдної залежності [2, 3]. 

В програмі циклу висвітлені питання розповсюджен-
ня вживання психоактивних речовин в світі, історія заміс-
ної терапії, географія її проведення в світі та в Україні. На 
семінарських та практичних заняттях розглянуті питання 
клініко-фармакологічної характеристики препаратів ЗПТ, 
фази лікування та призначення препаратів, детоксикація 
при завершенні замісної терапії. 

Велику зацікавленість слухачів викликали заняття, 
присвячені проблемам, які зустрічаються у період про-
ведення замісної підтримувальної терапії хворих з опіоїд-
ною залежністю, а саме: продовження ризикованого вжи-
вання нелегальних наркотиків, пропуски доз, блювота піс-

ля прийому препарату, передозування препаратами ЗПТ та 
правові аспекти вирішення цих проблем [1]. 

Особлива увага в програмі циклу приділена групам хво-
рих з коморбідними проблемами та жінкам, які отримують 
ЗПТ (вагітність та пологи, неонатальний синдром відміни). 
Протягом циклу лікарі ознайомилися з організаційними 
принципами комплексного лікування з використанням за-
місної підтримувальної терапії хворих з опіоїдною залеж-
ністю [1], такими як: Положення про кабінет ЗПТ; Показан-
ня, протипоказання та застереження для призначення ЗПТ; 
Критерії включення до ЗПТ; Рішення про припинення ЗПТ. 
Лікарі-слухачі циклу опанували практичні навички щодо 
курації хворих на опіоїдну залежність та щодо заповнення 
форм облікової документації при проведенні замісної під-
тримувальної терапії цим хворим.

висновки. Якісна післядипломна підготовка лікарів 
та практичне впровадження мультидисциплінарної інте-
грованої медичної допомоги пацієнтам, хворим на опіо-
їдну залежність, сприяє розширенню доступу споживачів 
ін’єкційних наркотиків до програми замісної підтриму-
вальної терапії, зменшенню рівня криміналізації наркос-
поживачів та ризикованої поведінки, зокрема щодо інфі-
кування ВІЛ.

література
1. Наказ № 200 Міністерство охорони здоров’я Укра-

їни 27.03.2012 «Про затвердження порядку проведення 
замісної підтримувальної терапії хворих з опіоїдною за-
лежністю» (із змінами № 238 від 27.03.2013; № 863 від 
17.12.2015) 

2. Наркологія: Національний підручник (за редакцією 
Сосіна І.К., Чуєва Ю.Ф.). – Харків: Видавництво «Колегі-
ум». – 2014. – 1500 с.
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3. Інтегрована допомога для осіб із психічними та по-
ведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів – па-
цієнтів замісної підтримувальної терапії: практичний по-

сібник. Гетьман Л., Гриценко Т., Іванчук І., Коломієць В. 
та ін. – Київ, 2017. – 128 с.

СуЧаСні підХоди до піСлядипломноЇ підготовКи ФаХівЦів віЙСьКовоЇ первинноЇ 
медиЧноЇ допомоги з питань проФілаКтиКи СерЦево-СудинниХ заХворювань

Ткачук І. М., Мороз Г.З.
Українська військово-медична академія МО України, м. Київ

вступ. «Концепцією Програми розвитку системи ме-
дичного забезпечення Збройних Сил України (ЗСУ) на 
період до 2020 року» передбачено удосконалення системи 
підготовки та перепідготовки медичного персоналу для 
потреб ЗСУ.

основна частина. На кафедрі військової загальної 
практики-сімейної медицини Української військово-ме-
дичної академії (УВМА) розроблено та запроваджено: 
1) тематичний навчальний модуль «Профілактика сер-
цево-судинних захворювань у військовослужбовців» для 
слухачів факультету підготовки військових лікарів, який 
викладається в обсязі 16 годин, з них 8 години − під ке-
рівництвом викладача. Навчання проводиться у формі 
семінарських та практичних занять, самостійної роботи. 
2) Розроблено навчальну програму тематичного удоско-
налення «Профілактика серцево-судинних захворювань у 
військовослужбовців на засадах доказової медицини», го-
ловною метою якого є підготувати лікарів загальної прак-
тики (ЛЗП) з позицій сучасних вимог щодо первинної та 
вторинної профілактики серцево-судинних захворювань 
(ССЗ), а також удосконалити практичні навички з питань 
стратифікації ризику, профілактичного консультування та 
упередження ускладнень основних ССЗ. Програма викла-
дається в обсязі 108 годин, з них 72 години − під керівни-
цтвом викладача.

висновки. З метою удосконалення післядипломної 
професійної підготовки лікарів військової первинної ме-
дичної допомоги з питань профілактики ССЗ розроблено 
та впроваджено тематичний навчальний модуль «Профі-

лактика серцево-судинних захворювань у військовослуж-
бовців» та навчальну програму тематичного удосконален-
ня «Профілактика серцево-судинних захворювань у вій-
ськовослужбовців на засадах доказової медицини».
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методи підвиЩення готовноСті до проФеСіЙноЇ діяльноСті ліКарів-інтернів 
гігіЄніЧного проФілю в СиСтемі піСлядипломноЇ оСвіти

Ткач С. І., Нікуліна Г. Л., Багмут В. В.
Харківська медична академія післядипломної освіти

вступ. Професійна підготовка медичних працівників 
є одним із показників соціального розвитку суспільства, 
оскільки фактично формує і підтримує доктрину його 
життєздатності. Це потребує формування відповідних 
професійних умінь у лікарів-інтернів, тобто – майбутніх 
фахівців певної галузі охорони здоров’я, а від викладачів 
системи післядипломної освіти – ретельного аналізу ди-
дактичних підходів та їх корекції з метою підвищення рів-
ня готовності до  професійної діяльності [1, 2]. 

основна частина. У зв’язку з цим на кафедрі гігієни 
праці та професійної патології ХМАПО проведені дослі-
дження рівня сформованості готовності до професійної 
діяльності лікарів-інтернів за фахом «Загальна гігієна» 
на прикладі опанування розділу «Гігієна праці» (ГП) та 
запропоновано комплекс методів з поліпшення якості їх 
підготовки. 

Нами було проаналізовано існуючі програми навчання 
у ВНЗ, встановлено ступінь сформованості професійних 
умінь визначеного контингенту. Виявлено, що  при перехо-
ді на кредитно-модульну систему викладання суттєво, в 1,5 
рази у порівнянні з програмою 2005-2009 р., зменшилася 
загальна кількість годин на ГП; було повністю виключе-
но лекції на старших курсах; теми, які формують уявлення 
про шкідливий вплив факторів виробничого середовища і 
трудового процесу на здоров’я працюючих, та потребують 
активної співпраці викладача і всіх студентів групи, вине-
сено повністю на самостійне опрацювання. При аналізі те-
матичних планів практичних занять та самостійної роботи 
виявлено, що обсяг інформації для засвоєння залишився 
без істотних змін. Таким чином, збільшилося інформацій-
не навантаження на студента, підвищилися інтенсивність 
і напруженість його праці. Все це негативно вплинуло на 
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якість засвоєння дисципліни та на ступінь сформованості 
практичних знань і вмінь, що було з’ясовано при опиту-
ванні та підтверджено результатами вхідного контролю 
(тестування та вирішення ситуаційних завдань). У проце-
сі дослідження розроблено методику з підвищення рівня 
сформованості професійних умінь з ГП у лікарів-інтернів 
в межах існуючих типових програм, а саме: переробку лек-
ційного курсу (доповнено теоретичну частину матеріалом, 
що був виключений при навчанні у ВНЗ), перегляд змісту 
практичних занять, новітні технології проведення семіна-
рів. Матеріал перебудовано таким чином, щоб він макси-
мально ілюстрував взаємозв’язки  між  факторами вироб-
ничого середовища і трудового процесу, їх комплексний 
вплив на організм працюючих; підбір завдань для практич-
них занять передбачав поступовий перехід від простих до 
складних ситуаційних завдань, а також  розв’язання напри-
кінці навчання задач підвищеної складності; семінарські 
заняття проводилися в основному у вигляді семінарів-дис-

кусій, які ставили за мету обмін досвідом та підвищення 
загального професійного рівня інтернів. 

висновок. Все це призвело до підвищення готовності 
лікарів-інтернів до професійної діяльності, що підтвер-
дилося результатами екзаменів, внутрішньо кафедраль-
ного та незалежного зовнішнього тестування на базі 
комп’ютерного центру ХМАПО.
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УДК 37.091.33-028.22:378.046-021.68:61
SmaRt-теХнологіЇ яК заСіб проФеСіЙного розвитКу ФаХівЦів у піСлядипломніЙ 

медиЧніЙ оСвіті 

Хвисюк О. М., Марченко В.Г., Касьянова О.М., Соболєва І.А., Єлоєва З.В., Цодікова О.А., Вороньжев І.О., 
Сергієнко О.І., Гиря М.П., Жеребкін В.В. 

Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків

SmaRt-technologIeS aS a meanS of pRofeSSIonal development of SpecIalIStS In 
poStgRaduate medIcal educatIon

Khvisyuk O.M., Marchenko V.G., Kasyanova O.M., Soboleva I.A., Yeloyeva Z.V., Tsodikova O.A., Voronzhev I.O., 
Sergienko O.I., Girya M.P., Zherebkin V.V. 

Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education

Стаття присвячена проблемам застосування іннова-
ційних технологій у безперервній медичній освіті. Мета 
запропонованого дослідження полягає у висвітленні осо-
бливостей використання SMART-технологій у навчально-
му процесі закладу післядипломної освіти для професій-
ного розвитку фахівців медичної галузі. В основній час-
тині наголошено, що існуюча система навчання у закла-
дах післядипломної освіти потребує оновлення на основі 
сучасних досягнень науки та техніки. Таким напрямом 
модернізації є створення сучасного електронного інфор-
маційного навчального середовища у закладах вищої та 
післядипломної освіти. На основі аналізу наукових роз-
відок здійснено його змістовне наповнення. Висвітлено 
досвід використання SMART– технологій у ХМАПО. До-
ведено, що використання SMART – технологій сприяє не 
лише кращому засвоєнню знань, формуванню практичних 
умінь і навичок, а й підвищує мотивацію до навчання. 
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The article deals with the problems of use of innovative 
technologies in continuing medical education. The aim 
of the proposed research is to highlight the peculiarities 
of using SMART-technologies in the educational process 
of postgraduate education institution for the professional 
development of specialists in medical area. In the main 
part is highlighted that the existing system of education in 

postgraduate institutions needs to be updated on the basis of 
modern science and technology achievements. Such a direction 
of modernization is creation modern electronic information 
educational environment in higher and postgraduate education 
institutions. Its content has been made on the basis of the 
analysis of scientific researches. The experience of using 
SMART-technologies in KhMAPE is covered. It is proved 
that using of SMART technologies not only facilitates the 
acquisition of knowledge and formation of practical skills, but 
also increases learning motivation.

Key words: professional development of specialists, 
SMART-learning, SMART-technology, SMART-tools, 
interactive board, SMART SENTЕO interactive survey system.

вступ. Прийняття Кабінетом Міністрів постанови 
«Про затвердження Положення про систему безперерв-
ного професійного розвитку фахівців у сфері охорони 
здоров’я» (28 березня 2018 р.) [12] спричинило, по-перше, 
необхідність набуття фахівцем здатності бути суб’єктом 
свого професійного розвитку; по-друге, розвивати спе-
ціальні здібності, вміння та особистісні властивості, що 
забезпечують самостійність у пошуку та засвоєнні нової 
інформації і нового професійного досвіду; по-третє, не-
обхідність набуття гнучкості та динамізму професійного 
мислення, поведінки, креативності у професійній діяль-
ності. Це, у свою чергу, дозволить фахівцю підтримувати 
або покращувати стандарти професійної діяльності відпо-
відно до потреб сфери охорони здоров’я впродовж усього 
періоду професійної діяльності.
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Відтак, традиційна система навчання у закладах після-
дипломної освіти, яка базується в основному на вербаль-
ному способі передачі знань та сприйнятті усної інформа-
ції, потребує удосконалення на основі сучасних досягнень 
науки та техніки, що пов’язано з покращенням методики 
організації та проведення навчальних занять. Важливим 
напрямом модернізації навчально-пізнавального процесу 
є використання інформаційно-комунікаційних технологій 
(ІКТ). Педагогічна теорія та практика свідчить, що вико-
ристання ІКТ надає навчальній роботі зі слухачами більш 
насичений, динамічний, творчий та інтенсивний характер. 

Аналіз чинних державних програм дає підстави для 
твердження, що впровадження інформаційно-комуніка-
ційних технологій у навчальний процес є національним 
пріоритетом у галузі освіти України в сучасних умовах. 
Підґрунтям реалізації стратегічних цілей освіти було 
впровадження пілотного проекту «Learning – SMART на-
вчання», метою якого є змістовне наповнення сучасного 
електронного інформаційного навчального середовища 
системи загальної середньої і вищої освіти, формування 
нового рівня освіти та підвищення її якості за рахунок 
впровадження інтерактивно-комунікаційних технологій 
[11].

SMART-освіта передбачає використання SMART– 
технологій. SMART-технології – це інтерактивний на-
вчальний комплекс, що дозволяє створювати, редагувати 
та поширювати мультимедійні навчальні матеріали, як в 
аудиторний, так і в позааудиторний час [14].

До SMART-технологій висуваються такі вимоги: 
ефективність – забезпечення підвищення якості сприй-
няття навчальної інформації, рівня навчальних досяг-
нень, зростання самостійності та пізнавальної активнос-
ті слухачів; доступність – забезпечення можливості всім 
суб’єктам навчального процесу використовувати навчаль-
ну інформацію або ті чи інші технології; агрегативність – 
передбачає поєднання окремих одиниць інформації в одну 
одиницю, створення нової агрегованої інформації або ви-
роблення нових змінних в активному наборі даних, що 
містять агреговану інформацію; економічність – забезпе-
чення економії часу, ресурсів; комплексність – передбачає 
дотримування принципу комплексності, за якого можли-
вий ефект синергізму [2; 4; 8].

Навчальний процес з використанням SMART-
технологій об’єднує: інноваційні та традиційні техно-
логії; сучасні програмні засоби; інформаційні ресурси; 
взаємодію учасників освітнього процесу у відкритій мо-
делі асинхронного індивідуального навчання; бази даних і 
знань, програмні оболонки, засоби комунікації.

Дидактичні аспекти створення і використання елек-
тронних засобів навчання стали предметом наукового ви-
вчення українських та зарубіжних дослідників. Особливу 
цінність для нашого дослідження мають наукові праці, в 
яких:

• виокремлено нові можливості навчального процесу з 
використанням інтерактивної дошки [1; 10];

доведено, що використання SMART-технологій спри-
яє успішному опануванню змістом освіти, оскільки забез-
печують задіяння всіх основних сенсорних системи люди-
ни – візуальної, слухової і кінестетичної [7];

• описано компонентний склад, призначення, інстру-
менти інтерактивного навчального комплексу та зроблено 
спробу обґрунтувати методику застосування інтерактив-
ної технології у навчальному процесі [6]; 

• визначено можливості використання інтерактивної 
дошки у навчальному процесі вищих навчальних закладів 
[13];

• приділено увагу прикладному програмному забезпе-
ченню для розробки дидактичних матеріалів та відкриває 
широкі можливості щодо використання інструментарію 
та інтерактивних засобів навчання, навчальних елементів 
для підвищення якості освітнього процесу [3; 5]; 

• розглянуті питання продуктивності у контексті ви-
користання комп’ютера у навчальному процесі [9];

• доведено, що найефективніше сприйняття інфор-
мації забезпечується шляхом оптимального поєднання 
вербальної і візуальної форм її подання та переключення 
уваги тих, хто навчається, за допомогою технічних засобів 
навчання – інтерактивної дошки [15]. 

Мету запропонованого дослідження вбачаємо у ви-
світленні особливостей використання SMART-технологій 
у навчальному процесі закладу післядипломної освіти для 
професійного розвитку фахівців медичної галузі. 

Основна частина. Для підвищення якості навчально-
го процесу ХМАПО використовує інтерактивні дошки 
SMART BOARD з мультимедійними проекторами, систе-
ми інтерактивного опитування SMART SENTЕO з індиві-
дуальними пультами для кожного слухача та ноутбуки. 

Використання зазначених засобів інтерактивного 
навчання у ХМАПО дозволяє визначити їх переваги: 1) 
збільшення кількості сприйнятого навчального матеріалу 
за рахунок збільшення кількості наочності у його поданні 
слухачам; 2) організація зворотного зв’язку та забезпе-
чення нелінійності викладання змісту навчання, за необ-
хідності, у високому темпі, 3) поточний контроль роботи 
слухачів та закріплення навчального матеріалу; 4) підви-
щення зацікавленості слухачів завдяки яскравості подання 
змісту навчання та підтримки їх уважності; 5) персоналі-
зація освітнього середовища через індивідуалізацію на-
вчання кожного слухача; 6) економія часу на заняттях за 
рахунок часткової відмови від малювання схем, діаграм і 
конспектування.

Інтерактивні дошка з мультимедійним проектором та 
система інтерактивного опитування під час проведення 
теоретичних та практичних занять використовується так:

для відображення візуальної інформації. В цьому 
випадку дошка фактично перетворюється в звичайний 
екран, на якому відтворюються відеоматеріали, слайди 
презентацій тощо, але на відміну від звичайного екрану, 
дошка надає можливості інтерактивну, керування проце-
сом демонстрації, налагодження зворотного зв’язку;

для заміни класичної дошки з крейдою. Інтерактив-
на дошка надає можливість використовувати її як класич-
ну дошку, але з застосуванням кольорових електронних 
маркерів, заготовок стандартних фігур, інструментів для 
підсвічування та виділення фрагментів зображення. Як 
правило, таке програмне забезпечення надає можливість 
зробити запис, додати коментар, підкреслити або виділи-
ти потрібну інформацію поверх будь-якого зображення на 
екрані, а потім зберігати все, що було написане на дошці з 
можливістю подальшого повторного відтворення; супро-
воджувати демонстраційний матеріал помітками та заува-
женнями, імпровізувати, більш гнучко готувати матеріал 
під відповідну аудиторію;

для відображення інтерактивних матеріалів, які перед-
бачають зворотний зв’язок; складання логічних ланцюж-
ків, схем, розміщення інформації в порівняльних і уза-
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гальнюючих таблицях, діаграмах; дозволяє моделювати 
абстрактні ідеї й поняття, не доторкаючись до комп’ютера, 
змінити модель, перенести об’єкт в інше місце екрана або 
встановити нові зв’язки між об’єктами; 

використання затінення екрана. При поясненні нової 
теми або при перевірці знань затіненням екрану (або окре-
мих комірок) можна приховати малюнок, схеми, числа, які 
потім можна відкрити в потрібний момент;

перегляд відеороликів і анімацій. Вставити у будь-
який навчальний матеріал відеофільм, анімацію і перегля-
дати все це не виходячи з однієї презентації;

створювати прості й швидкі виправлення у навчаль-
ному матеріалі під час його пояснення, адаптуючи його 
під конкретну аудиторію, під конкретні завдання заняття.

Найефективнішим використанням інтерактивної до-
шки, на думку викладачів кафедр ХМАПО, є: на традицій-
ній лекції для пояснення нової теми, де слухачі не тільки 
слухають, продивляються інформацію на екрані, конспек-
тують, а й відповідають на запитання, розв’язують задачі 
за наведеним зразком; на лекції із застосуванням техноло-
гії зворотного зв’язку, на якій у презентацію лекційного 
матеріалу за допомогою WEB-посилань рівномірно інте-
груються поодинокі тестові запитання, які дозволяють ви-
значити як слухачі сприйняли той чи інший матеріал. У 
випадку, якщо тестування виявило прогалини у знаннях 
з викладеного питання, викладач повертається до нього і 
пояснює більш поглиблено; у кінці будь-якої лекції, коли 
викладач пропонує слухачам пройти узагальнюючий тест 
з усього матеріалу, який розглядався протягом заняття. Це 
дає можливість підбити підсумки та детально проаналі-
зувати як група працювала протягом усієї лекції, а який 
матеріал був висвітлений недостатньо. 

Система SMART SENTЕO активно використовується 
викладачами під час практичних та семінарських занять: 
для подання заздалегідь підготовленої інформації для 
обговорення на семінарі; оброблення інформації під час 
практичного заняття; створення інформації безпосеред-
ньо на дошці при виконанні практичних завдань; викорис-
тання інформації з інших додатків (Microsoft Word, Excel, 
Power Point та ін.); створення композицій з текстових та 
графічних фрагментів; зберігання створених під час обго-
ворення теми заняття матеріалів та відтворення їх у про-
цесі обговорення зі слухачами проблемних питань; вико-
нання тестових завдань з подальшою появою правильної 
відповіді після його виконання.

Інтерактивна дошка активно використовується на ци-
клах мовної підготовки: під час фонетичної та мовленнє-
вої розминки, для повторення і закріплення мовленнєвих 
моделей і граматичних структур, удосконалення навичок 
читання і сприйняття іноземного мовлення на слух, контр-
олю та самоконтролю знань, для зняття труднощів у про-
цесі монологічного та діалогічного мовлення; здійснення 
диференційованого підходу, діагностуючи рівень обізна-
ності в темі. 

Система інтерактивного опитування SMART SENTЕO 
забезпечує під час навчальних занять реалізацію декілька 
варіантів контролю знань слухачів: 1) попередній, голов-
ною метою якого є діагностика підготовленості аудиторії 
до сприйняття нової інформації, що дозволяє викладачеві 
планувати послідовність та обсяг представлення нових 
знань; 2) поточний, який може застосовувати на кожному 
навчальному занятті з метою отримання оперативних да-
них щодо просування слухачів у навчанні та його якості; 

3) підсумковий, який полягає у визначенні обсягу та якос-
ті отриманих слухачами знань, умінь і навичок за певний 
період.

Система інтерактивного опитування також використо-
вується для анкетування слухачів щодо якості проведено-
го циклу тематичного удосконалення.

Висновки. Використання SMART – технологій у про-
цесі підвищення кваліфікації фахівців медичної галузі 
обговорювалося на засіданнях кафедр, ректорату, Вченої 
ради ХМАПО. Викладачі та слухачі дійшли думки, що ви-
користання SMART – технологій сприяє не лише кращому 
засвоєнню знань, формуванню практичних умінь і нави-
чок, а й підвищує мотивацію до навчання. 

За допомогою SMART – технологій вирішується про-
блема забезпечення якості навчального процесу шляхом: 
включення мультимедійних фрагментів, зовнішніх елек-
тронних ресурсів, анімацій, до яких слухач може мати 
доступ за допомогою SMART-засобів; удосконалення на-
вчально-пізнавальної діяльності слухачів через введення 
елементів наукового дослідництва, посилення самостійної 
творчої роботи; інтенсивного використання аудіовізуаль-
них засобів навчання, що сприяє досягненню позитивних 
практичних результатів.

Перспективи вбачаємо у розробці методики навчання 
за допомогою SMART – технологій у закладах післяди-
пломної освіти, оскільки формування і застосування су-
часних знань потребує належного інформаційного напо-
внення, та ефективної стратегії впровадження цієї методи-
ки на практиці. Це, у свою чергу, є важливою складовою 
методичної роботи у закладах післядипломної медичної 
освіти. 
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деФормалізаЦія рольовоЇ ідентиЧноСті ліКаря-пСиХіатра при проведенні 
КлініКо-етологіЧного доСлідЖення

  М. Є. Хоміцький
Запорізький державний медичний університет

вступ. В теперішній час, одним з важливих завдань 
медичної освіти є формування клінічної компетентності 
майбутніх лікарів та виховання навичок проведення клі-

ніко-психопатологічного дослідження [1]. Невід’ємною 
частиною вивчення психічного стану є клініко-етологічна 
складова, яка базується на оцінці невербальних характе-
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ристик поведінки пацієнта з подальшою кількісною та 
якісною оцінкою отриманих результатів [2]. Попередні 
дослідження підтвердили наявність невербальних марке-
рів, які є специфічними для певних синдромів (галюцина-
торний, тривожно-депресивний) та нозологічних одиниць 
(шизофренія, атрофічні деменції). 

Проте, результати клініко-етологічного досліджен-
ня в умовах медичної установи (лікарня, кабінет лікаря) 
та чіткої формалізації рольової ідентичності дослідника 
(медичний одяг, традиційна схема опитування хворого) 
мають свої особливості, які є наслідком психологічного 
впливу вищезазначених факторів. 

основна частина. З метою оцінки впливу формаль-
них ознак лікувально-діагностичного процесу на по-
ведінку пацієнтів (215 осіб) з ендогенними психозами 
(шизофренія, шизоафективний розлад, маніакально-де-
пресивний психоз) проводилось дві 10-хвилинні бесіди в 
парах пацієнт – лікар з проведенням відеозйомки за умов 
інформованої згоди. Під час першої бесіди була наявна 
атрибутика лікувально-діагностичного процесу: лікар 
був одягнений у медичний халат, кабінет мав чіткі озна-
ки медичної установи (медичні таблиці, книжки, медична 
апаратура) під час другої – лікар був у звичайному одя-
зі, кабінет без будь-якої медичної атрибутики. Таким чи-
ном, під час другої частини дослідження була проведена 
деформалізація рольової ідентичності лікаря-психіатра, 
як можливого чинника модифікації поведінки пацієнта. 
Відеозаписи розшифровано клініко-етологічним методом 
та визначено наявність та інтенсивність трансляції невер-

бальних елементів по каналах пози, жесту, міміки та через 
маніпулятивну активність і поліморфізм поведінки: спів-
відношення трансляції одинарних, подвійних, потрійних 
комплексів поведінки. 

Згідно отриманих даних в умовах формалізації ро-
льової ідентичності лікаря-психіатра невербальна актив-
ність по каналах жесту знижувалась (з 27,0±14,9% до 
21,5±13,6%,(р<0,05)), а відсоток елементів маніпуляції 
збільшувався (з 3,8±1,6%  до 6,7±3,6%, р<0,01). Також 
зменшувався відсоток складних поведінкових комплексів 
(з 28,9±11,8% до 21,8±10,5%, (р<0,05)). 

висновок. Отримані результати в цілому свідчать 
про наявність модифікуючого впливу візуальних ознак 
лікувально-діагностичного процесу на поведінку пацієн-
тів та необхідність деформалізації рольової ідентичності 
лікаря-психіатра при проведенні клініко-етологічного до-
слідження.
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виКориСтання СуЧаСниХ інноваЦіЙниХ методиК при підготовЦі рентгенологів 
ЦиКлу СпеЦіалізаЦіЇ 

 Чурилін р.ю., вороньжев і.о., Коломійченко ю.а., лисенко н.С., Сорочан о.п., пальчик С.м.
 Харківська медична академія післядипломної освіти

Сучасні інноваційні методики навчання сприяють 
ефективнішому розумінню і запам’ятовуванню матеріалу, 
його практичній самореалізації. В Україні (2009 р.) роз-
роблено Концепцію розвитку національної інноваційної 
системи і тепер викладачі отримали можливість створю-
вати власні методики навчання. Людина в процесі пасив-
ного сприйняття запам’ятовує від 10% до 30% того, що 
побачила та почула; а при самостійній роботі з активним 
сприйняттям в пам’яті зберігається 80-90%. Основними 
цілями семінарських та практичних занять є: поглиблення 
і закріплення теоретичних знань; вивчення нових методик 
дослідження; написання протоколів обстеження; розвиток 
клінічного мислення; оволодіння методиками досліджен-
ня хворих і відпрацювання навиків.

Викладачі кафедри рентгенології та дитячої рентгено-
логії ХМАПО активно впроваджують нові інноваційні ме-
тодичні прийоми на семінарських та практичних заняттях: 
вирішення конкретних діагностичних завдань шляхом об-
говорення алгоритму обстеження хворих, навчальну дис-
кусію, створення ситуації новизни, «мозкового штурму», 
заздалегідь запланованих помилок. На клінічних базах ка-
федри викладачі оцінюють рівень знань та підготовки слу-
хачів, це дає можливість диференційованого підходу для 
навчання слухачів в залежності від профілю лікувально-ді-
агностичного закладу, де вони будуть працювати. Слухачів 
вчать методам: аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення, 
конкретизації, виділення головного. Під контролем викла-

дачів самостійно виконується рентгеноскопія, визначаєть-
ся тактика обстеження хворих, аналізуються рентгеногра-
ми з історіями хвороб. В навчальній кімнаті проводяться 
аналіз конкретних ситуацій, розробляється алгоритм при-
йняття рішень, запис протоколів дослідження, проводить-
ся розгляд наборів рентгенограм, тестування, проводиться 
обговорення окремих розділів практичної діяльності. По 
всіх розділах для самостійної роботи є видані працівника-
ми кафедри навчальні посібники та керівництва.

Ефективність застосування методів навчання у ви-
щому навчальному закладі залежить більше від наукової 
кваліфікації і майстерності викладача: це творчий підхід, 
пошук джерел нової інформації, здатність знаходити опти-
мальні рішення у складних ситуаціях, високі моральні 
якості, повага до слухачів. Використання сучасних інно-
ваційних методик у навчальному процесі створює умови 
для ефективної самореалізації лікарів-рентгенологів і під-
вищує якість навчання. 
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перШиЙ доСвід проведення навЧального тренінгу для ліКарів, яКі праЦюють в 
умоваХ обмеЖеного доСтупу

Чухрієнко Н.Д.,  Кацитадзе І.Ю.
Державний заклад «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»

Міжнародний Комітет Червоного Хреста
вступ. В Державному закладі «Дніпропетровська ме-

дична академія МОЗ України» в рамках роботи НТПК «сі-
мейна медицина» на однойменній кафедрі ФПО відбувся 
навчальний тренінг для лікарів пенітенціарної служби, що 
працюють в умовах обмеженого доступу (тюрмах та слід-
чих ізоляторах) Маріуполя, Бахмута, Дніпра [1] . 

основна частина. Тренінг був проведений за спри-
янням та підтримкою Міжнародного Комітету Червоно-
го Хреста (МКЧХ) у відповідності до робочої програми 
циклу тематичного удосконалення у форматі тренінгу 
«Невідкладна допомога пацієнтам в умовах обмеженого 
доступу» (40 годин) для лікарів та фельдшерів пенітен-
ціарної служби. Навчання проводилось протягом тижня з 
26.03.2018  по 30.03.2018. 

Метою тренінгу було набуття медичними працівни-
ками, що надають допомогу в місцях позбавлення волі, 
знань та вмінь з невідкладної допомоги, аби медична до-
помога у місцях позбавлення волі надавалась на такому 
ж високому професійному рівні, як і населенню в цілому, 
з повагою та без порушень їх громадянських прав згідно 
світових стандартів.

Програма тренінгу включала питання щодо надання 
допомоги при найбільш розповсюдженій патології, серцево-
судинних захворюваннях і кризах, травмах та ураженнях під 

час надзвичайних ситуацій, надання невідкладної допомоги 
при станах, що потребують серцево-легеневої реанімації, 
судомах, синкопальних станах, анафілаксії, кровотечах.

Тренінг пройшли 11 лікарів та 9 фельдшерів. Всі учас-
ники були забезпечені додатковим матеріалом на зовніш-
ньому носії (флеш-карті), що містив основні алгоритми 
надання невідкладної допомоги, регламентовані чинним 
законодавством України та у відповідності до європей-
ських рекомендацій, таблиці для оцінки серцево-судинно-
го ризику SCORE, а також матеріали з посібника «Екстре-
на медична допомога» за редакцією академіка Г.В. Дзяка, 
професора Т.А. Хомазюк, професора Н.Д. Чухрієнко.

висновок. По закінченню навчання учасники отри-
мали сертифікати. По данним анонімного анкетування, 
всі 100 відсотків слухачів відмітили необхідність таких 
тренінгів і високий рівень викладання, теплоту прийому і 
велику вдячність організаторам тренінгу.

література.
1.  Пенітенціарна медицина може перейти у сферу 

управління міністерства охорони здоров’я [електронний 
доступ] http://umdpl.Info/news/penitentsiarna-medytsyna-
mozhe-perejty-u-sferu-upravlinnya-ministerstva-ohorony-
zdorov-ya/

аКтивні та інтераКтивні методи навЧання ліКарів-інтернів дитяЧиХ 
оториноларингологів на КаФедрі дитяЧиХ Хвороб Фпо здму

Шаменко В.О., Лобова О.В.
Запорізький державний медичний університет

Метою даної роботи є короткий огляд застосовуваних 
в сусідніх державах ЄС активних та інтерактивних мето-
дик викладання і аналіз ефективності їх використання в 
реаліях українського освітнього процесу. 

У лютому-березні 2018 року співробітник кафедри 
дитячих хвороб ФПО ЗДМУ проходила міжнародне піс-
лядипломне стажування «Newandinnovativeteachingmeth-
ods» на базі CracowUniversityofEconomics. Підсумовуючи 
одержаний досвід та працюючи над оновленням науково-
методичної бази кафедри, маємо можливість поділитися 
деякими висновками.

Навчання в системі післядипломної освіти ставить 
перед викладачами нові завдання щодо вдосконалення 
моделі викладання, спрямованої на самостійне отриман-
ня інформації лікарями-інтернами, і в процесі практичних 
та семінарських занять застосувати її в аспекті клінічних 
ситуацій. 

На кафедрі дитячих хвороб для навчання інтер-
нів дитячих отоларингологів крім традиційних мето-
дів (лекції, семінарські і практичні заняття, курація 3-5 
хворих у відділенні, двох чергувань в місяць у лікарні, 
відпрацювання практичних навичок, підготовки рефе-
ратів) використовуються активні та інтерактивнімето-
ди навчання (система дистанційного навчання Moodle), 
завдяки чому лікарі-інтерни можуть самостійно вивча-
ти і повторювати теоретичний матеріал. Для контролю 

використовуються програми з багаторівневими ситуа-
ційними завданнями (кейс-метод навчання (СBL– case-
basedlearning), «перевернуте навчання»),які дозволяють 
лікарям-інтернам формувати навички самостійної роботи 
і стимулюють творчий підхід до навчання. Основні пере-
ваги такої системи полягають в заохоченні та спонукан-
ня лікарів-інтернів до регулярної напруженої роботи. 
Таким чином, активні та інтерактивні методи навчання 
призводять до формування навичок самоорганізації, само-
навчання і самоконтролю, тобто підвищують рівень сві-
домого ставлення до придбання професійних знань, умінь 
і особистісних якостей майбутнього лікаря.Викладач при 
цьому відіграє роль координатора, який коригує, спрямо-
вує інтернів, стимулює творчий процес, допомагаючи роз-
критися клінічному мисленню майбутніх дитячих лікарів-
отоларингологів.

Підсумовуючи все вищесказане можна зробити 
висновок:викладання на факультеті післядипломної осві-
ти ЗДМУ осучаснюється щорічно, вбираючи найкорисні-
ше з надбань цифрових технологій, не лишаючи без уваги 
класичні методиі цілком відповідає усім вимогам європей-
ської освіти.

література:
1. Демиденко, А. В. Педагогические аспекты контр-

оля качества подготовки и самоподготовки иностранных 
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студентов / А. В. Демиденко, И. В. Визир // Запорожский 
медицинский журнал. – 2012. – No1 (70). – 59 – 60.

2. Запровадження автоматизованого дистанційного 
контролю знань як альтернативи до традиційного спосо-
бу тестового опитування / І. Герасимюк, Я. Федонюк, М. 
Ющак [та ін.] // Медичнаосвіта. – 2008. – No1. – С. 45–47.

3. Організаціясамостійноїроботистудентів в умовах 

кредитно-модульноїсистеми / М. Яблучанський, О. Бичко-
ва, О. Проценко [та ін.] // Медичнаосвіта. – 2007. – No2. 
– С. 69–70.

4. Досвідзастосуваннясистемидистанційногонавчан
няMoodle при самопідготовцілікарів-інтернівдитячиххі-
рургів / Боярська Л.М., Рижов О.А., Корнієнко Г.В. [та ін.] 
// Медичнаосвіта. — 2015. — №4. — С. 80—82.

диСтанЦіЙні теХнологіЇ у безперервніЙ проФеСіЙніЙ оСвіті ліКарів-СпеЦіаліСтів

Шевченко В.Г., Запорожченко Б.С., Муравйов П.Т., Бородаєв І.Є., Зубков О.Б., Качанов В.М.
Одеський національний медичний університет

Необхідність безперервного професійного розвитку 
лікарів є обумовленою бурхливими темпами розвитку су-
часних медичних знань та практик. Сьогодні лікар-спеці-
аліст повинен мати максимальний доступ до інформації у 
зручний, згідно з його робочим графіком, час.

У зв’язку з цим необхідним є створення системи дис-
танційної професійної освіти, яка дозволить забезпечити 
можливість самоосвіти лікаря через доступ до актуальної 
інформації та отримання незалежної оцінки знань з метою 
проходження атестації та сертифікації кваліфікацій.

Сьогодні під дистанційною освітою розуміють мето-
дики з використанням інформаційних і телекомунікацій-
них технологій, за допомогою яких створюється спеціа-
лізоване інформаційно-освітнє середовище на будь-якій 
відстані від освітньої організації.

Сучасна система дистанційної освіти у медичній 
сфері України має метою забезпечення самоосвіти спе-
ціалістів з подальшою можливістю інтеграції отриманих 
стратегій і тактик прийняття клінічних рішень в систему 
сертифікації та акредитації. 

В такому  світлі доцільність дистанційних методів у 
безперервній професійній освіті лікарів випливає з їх пе-
реваг: 1. гнучкості – за рахунок можливості навчатися у 
зручний час у зручному місті; 2. економічності – з огля-
ду на навчання через інтернет за допомогою будь-яких 
комп’ютерів; 3. паралельності освіти з професійною ді-
яльністю; 4. охопленні одночасного звернення до багатьох 
джерел інформації; 5. незалежності контролюючих та 
атестаційних заходів.

На кафедрі хірургії №2 Одеського національного 
медичного університету вже сьогодні активно викорис-
товуються такі технології дистанційного навчання: 1. 
надання завдань та навчальних посібників і перевірка ви-
конаних завдань у вигляді мультимедійної інформації; 2. 
комп’ютерне навчання, яке доповнюється учбовими ма-
теріалами та очними зустрічами студентів і викладачів; 
3. електронна конференція у режимі offline, як складова 
частина чи самостійний навчальний процес; 4. відеокон-
ференція в режимі online, що дозволяє використовувати 
усі переваги «живого» спілкування; 5. «багатоточкова» 

відеоконференція, яка дозволяє спілкуватися у режимі ре-
ального часу багатьом учасникам, коли необхідним є об-
мін інформацією та обговорення питань в оперативному 
режимі.

Аналіз функціонування світових освітніх систем по-
казує, що витрати на дистанційне навчання у середньому 
складають приблизно 50% від витрат на традиційні форми 
навчання.

У сучасній світовій медицині базовими для лікаря-
спеціаліста вважаються знання, які відповідають осно-
вним положенням клінічних рекомендацій, регламентую-
чих обсяги медичної допомоги, алгоритми ведення паці-
єнта при певних нозологіях, рівні доказовості, показання, 
протипоказання та особливості застосування діагностич-
них і лікувальних заходів, а також індикатори якості на-
даної допомоги. З урахуванням цих позицій необхідним 
є створення системи інформаційних ресурсів на основі 
клінічних рекомендацій.

Сучасна медична освіта в Україні повинна базувати-
ся на загальноосвітньому підході та принципах доказової 
медицини, бути безперервною, різнобічною, доступною, 
заснованою на сучасних інформаційно-освітніх техноло-
гіях та активною, щоб забезпечувати формування висо-
коінтелектуальних та моральних медичних працівників, а 
дистанційні технології навчання істотно доповнюють іс-
нуючу модель підготовки лікарів-спеціалістів.

література 
1. Медична освіта у світі та в Україні [І.Є. Булах, О.П. 

Волосовець та ін.].- К.: Книга плюс, 2005.- 384с.
2. Пуліна А.А. Система організаційно-методичного 

забезпечення педагогічного проектування в загально-
освітніх навчальних закладах: автореф. дис… канд. пед. 
наук : 13.00.01 / А. А. Пуліна ; РВНЗ «Крим. гуманіт. ун-т» 
(м.Ялта). – Ялта, 2011. – 20 с.

3. Юрченко Ю.А. Формування військово-професійних 
умінь у студентів вищих медичних навчальних закладів: 
автореф. дис. канд. пед. наук: 13.00.04 /Ю. А. Юрчен-
ко ; Нац. акад. Держ. прикордон. Служби України ім. Б. 
Хмельницького. – Хмельниц., 2006. – 20 с.

диСКретна Форма навЧання в підготовЦі Кардіологів 

Шехунова І.О., Доценко М.Я., Боєв С.С., Герасименко Л.В., Молодан О.В., Малиновська О.Я., Дєдова В.О.
ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»

Проект постанови КМУ «Положення про систему 
безперервного професійного навчання…» [1] передбачає, 
що головною формою навчання лікарів будуть проведення 

курсів за вибором, що відповідають індивідуальним інтер-
есам лікаря, стажування в передових центрах, онлайн-се-
мінари з проведенням тестування, самостійне та очне на-
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вчання з можливістю семантичного відступу від основної 
теми. Згідно цього напрямку при навчанні фахівців поряд 
з традиційними методами (лекція чи семінар) будуть за-
стосовуватися дискретні форми навчання професійного 
вдосконалення лікаря. У більшості держав ЄС [2] визнано, 
що кардіолог повинен не тільки досконало знати остан-
ні рекомендації та настанови (які швидко змінюються), 
але й володіти суттєвим числом методик досліджень. До 
останніх відноситься, наприклад, ЕКГ моніторування та 
артеріального тиску,  проведення сонографії, доскональ-
не володіння прийомами реанімації. Для засвоєння таких 
практичних навичок кардіологами, на наш погляд,  для 
професійного вдосконалення необхідно більше часу при-
діляти саме практичній підготовці. Наш досвід свідчить, 
що очно-заочна форма навчання є найоптимальнішою в 
такому ракурсі. Спочатку на заочній частині проводять те-
оретичний курс с відповідністю змісту освітніх програм 
яки забезпечені регулярними оновленнями національними 
клінічними рекомендаціями (протоколами) та надаються 
тестові питання для самостійної роботи. На очній частині 
приділяють час саме практичній підготовці з подальшою 
оцінкою практичних навичок і підсумковою атестацією 
[3]. Така система є сучасною, прогресивною, вона повніс-
тю пристосована для підвищення професійних потреб та 

зросту спеціалістів з рахуванням   мінімізації відриву від 
основної роботи, максимального використання можли-
востей регіональних лікувальних закладів. Таким чином, 
проведення таких курсів за вибором лікарів відповідають 
їх індивідуальним інтересам з урахуванням суміжних спе-
ціальностей та положенням про систему безперервного 
професійного навчання лікарів-кардіологів. 

література
1. Проект постанови КМУ «Про затвердження Поло-

ження про систему безперервного професійного розвитку 
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2. Хоменко К.П. Актуалізація ідей та досвіду вищої 
медичної освіти у Польщі в контексті реформування ви-
щої медичної освіти України / К.П. Хоменко // Zbiór 
raportów naukowych «Herald pedagogiks. Nauka i praktyka» 
– Warszawa: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 
2017. – S. 69–72.

3. Максименко С.Д., Філоненко М.М.. Педагогіка ви-
щої медичної освіти: підручник/ С.Д. Максименко, М.М. 
Філоненко.-К.: Центр учбової літератури, 2014. – 288 с. 

Післядипломна підготовка провізорів є надзвичайно 
динамічною системою, інтегрованою з розвитком світо-
вої й вітчизняної системи охорони здоров’я, яка має бути 
спрямована на забезпечення якісної та своєчасної підго-
товки навчально-методичного забезпечення дисциплін 
для підвищення ефективності навчального процесу та 
на неперервний саморозвиток провізора як професіонала.

Як складова ефективного навчання, комплексне мето-
дичне забезпечення навчальних дисциплін сприяє підго-
товці кваліфікованих фахівців відповідно до сучасних ви-
мог та потреб вітчизняного ринку праці фармацевтичної 
галузі.

Головною запорукою якісної освіти є належне мето-
дичне забезпечення, створення та постійне оновлення  по-
вного навчально-методичного комплексу з вивчаемих дис-
циплін, а саме– робочих навчальних програм, лекційних 
курсів, методичних матеріалів для провізорів-інтернів та 
викладачів, методичних матеріалів щодо змісту та органі-
зації самостійної позааудиторної роботи, тестів та завдань 
для поточного і підсумкового контролю знань, які дозво-
ляють в короткий термін ознайомити провізора-інтерна 
з великим масивом знань з вивчених дисциплін і надати 
інструмент до самостійної підготовки.

Одним з етапів перевірки якості отриманих знань та 
підготовки провізорів-інтернів до самостійної роботи є 
складання ліцензійного інтегрованого іспиту «КРОК–3». 
Метою ліцензійного інтегрованого іспиту є встановлення 
відповідності рівня професійної компетентності прові-
зора-інтерна мінімально необхідному рівню згідно з ви-
могами Державних стандартів вищої освіти. Професійна 
компетентність визначається як уміння застосовувати на-
буті знання та практичні навички для надання кваліфіко-

методиЧне забезпеЧення навЧального проЦеСу піСлядипломноЇ підготовКи 
провізорів-інтернів в онмеду

Шукаєва О.П., Науменко І.А., Бербек В.Л.
Одеський національний медичний університет

ваної фармацевтичної допомоги пацієнту. Ліцензійний іс-
пит є, без сумніву, одним з найбільш показових критеріїв 
якості освітнього процесу в інтернатурі. Він відображає 
кінцевий результат навчання, характеризує ступінь від-
повідності знань провізорів-інтернів вимогам державних 
стандартів. Підготовка провізорів-інтернів до ліцензій-
ного іспиту «КРОК–3» є важливою проблемою сучасної 
післядипломної освіти.

Таким чином, організація методичного забезпечення 
навчального процесу та післядипломного навчання прові-
зорів-інтернів є однією з основних передумов забезпечен-
ня високої якості освітніх послуг, який доцільно застосо-
вувати і в подальшому навчально-педагогічному процесі.
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5. Шукаєва О.П. Практико-орієнтований підхід до 
формування професійної компетентності майбутніх прові-
зорів // Інститут професійно-технічної освіти Національ-

ної академії педагогічних наук України ПРОФЕСІЙНА 
ОСВІТА: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ, Збірник науко-
вих праць, Київ – 2017. – В. №12. – С 59-63.

вступ. Ефективне впровадження законодавчо визна-
чених напрямів реформи сфери охорони здоров’я (ОЗ) [1] 
не можливе без належної підготовки фармацевтичних і 
медичних працівників, формування високого рівня їх пра-
вових та етичних компетентностей. 

основна частина. Професійна компетентність май-
бутнього лікаря (провізора) починає формуватися ще за-
довго до початку професійного навчання. Стабілізація 
цього утворення проходить не у закладі вищої освіти 
(ВО), а у процесі професійної адаптації. Однак значи-
мість професійної освіти у формуванні професіонала не 
можна зіставити із жодним етапом професійного розви-
тку (ПР) [2, с. 127-128]. Вважаємо, що вказані тверджен-
ня є слушними і в контексті визначення основних шляхів 
формування правових та етичних компетентностей про-
візорів і лікарів, оскільки уявлення про норми права і мо-
ралі формуються у особи з раннього віку поступово, під 
впливом особистого досвіду та соціального середовища, 
до якого належить найближчий соціальний атом (родина, 
друзі), заклади дошкільної та середньої освіти, загально-
суспільний контекст, запропонований, серед іншого, зу-
силлями ЗМІ.

Окрім того, розвиток правових та етичних компетент-
ностей провізорів і лікарів продовжується на робочому 
місці протягом усього періоду професійної діяльності в 
межах взаємодії з пацієнтами (клієнтами), родичами, від-

відувачами аптек та закладів ОЗ, керівництвом, колегами 
та підлеглими.

висновки. Таким чином, до основних шляхів форму-
вання правових та етичних компетентностей провізорів і 
лікарів слід відносити не тільки здобуття ВО у сфері ОЗ, 
освітні та самоосвітні заходи в межах системи безперерв-
ного ПР, але й широкі соціальні контексти формування 
та розвитку вказаних компетентностей протягом дитячо-
го, підліткового віку, а також під час усього періоду здій-
снення професійної діяльності. Вказане слід враховувати 
при визначенні змістової компоненти навчальних планів 
і програм дисциплін правового та етичного спрямування, 
методик їх викладання як на додипломному, так і на після-
дипломному рівнях системи ВО в сфері ОЗ.
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Процес проходження інтернатури на заочній базі 
контролюється керівником  інтернатури. Для поліпшен-
ня організації учбового процесу і контролю  за роботою 
інтернів кафедра професійної патології, клінічної лабора-
торної і функціональної діагностики розробила  методич-
ні рекомендації для керівників лікарів-інтернів зі спеці-
альності «Лабораторна діагностика».

Метою даних методичних рекомендацій є поліпшен-
ня організації процесу підготовки лікарів-інтернів на 
базах стажування за рахунок відповідного підвищення 
кваліфікації керівників інтернів.  На початку стажування 
керівник визначає рівень вихідних знань, умінь у лікарів-
інтернів, далі, враховуючи результати складає індивіду-
альні плани і забезпечує умови для їх виконання; залучає 
лікарів-інтернів до виконання усіх видів діяльності, пе-
редбачених вимогами кваліфікаційної характеристики лі-
каря-лаборанта; проводить з лікарями-інтернами планові 
та тематичні  співбесіди, семінари, практичні заняття для 

здобуття практичних навичок; контролює та несе відпо-
відальність за самостійну діагностичну діяльність лікарів-
інтернів і якість оформлення ними службової документа-
ції, бере участь у проведенні проміжного і підсумкового 
контролю; проводить з лікарями-інтернами індивідуальну 
виховну роботу прищеплює їм принципи медичної етики 
і деонтології; систематично підвищує свій професійний 
рівень, педагогічну майстерність, підтримує постійний 
зв’язок з професорсько-викладацьким складом профільної 
кафедри, бере участь у роботі навчально-методичних кон-
ференцій для керівників інтернів, які проводяться вищим 
медичним закладом.
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competency-baSed medIcal educatIon: ImplIcatIonS foR poStgRaduate pRogRamS

Klishch H. І., Fedchyshyn N. О., Horpinich T.I., Yelahina N. І.
 I.Horbachevsky Ternopil State Medical University

Introduction. In recent years competency-based medical 
education (CBME) has become one of the dominant and 
most influential approach to postgraduate medical education. 
Educators and policy-makers in the health care professions 
realized that medical students at the end of their training 
were not prepared for unsupervised practice at hospitals and 
the content of medical education would be more efficient if 
organized around competencies and focused on accountability 
and early clinical exposure, next to the systematic, scientific 
foundations of individual disciplines.

main part. CBME was initially proposed by the WHO 
in 1978 and is quickly changing from theory to reality. An 
early description of competency-based medical education was 
coined by McGaghie and colleagues. The authors distinguish 
CBME from subject-oriented and integrated curricula by:

1. its organization around functions required for the 
practice of medicine in a specified setting;

2. the conviction that all medical students can master the 
basic performance objectives;

3. the justification that learning and learning processes 
can then be empirically tested [2].

CBME has two distinct characteristics: a focus on an 
individualized and a competency approaches which makes 
it different from traditional training. It is not the duration of 
training that determines a student’s readiness for the role as a 
hospital resident, but the achieved competencies. [1].

Implementing competency-based training in postgraduate 
medical education requires changes at practically all its levels. 
Key constituents of these changes include the development 
of valid and reliable assessment tools such as continuous 
and frequent work-based assessment using portfolios, patient 
reviews, chart reviews, simulation etc.; active involvement of 
the learner in the educational process; integration of basic and 
clinical sciences; and introduction of a restructured curriculum 
and training program with emphasis on clinical competence 

and skills and new teaching methods [1]. 
The intended output of a competency based programme is 

a health professional who can practice medicine at a defined 
level of proficiency, in accordance with local conditions, to 
meet local demands [2]. It represents a shift from an over-
emphasis on the generic subjects such as anatomy, physiology 
and pathology to the competency-based medical curricula.

CMBE is based on the principle of the ability to do the job 
successfully or efficiently. It is the application of the scientific 
knowledge and clinical skills that the student has obtained. It sets 
a high value on both educational and clinical outcomes. The ability 
to take a history, elicit a physical sign, perform and interpret an 
ECG, do a lumbar puncture, writing accurate prescriptions, and 
conveying a diagnosis to a patient are typical examples. Good 
communication skills with patients and colleagues are now one 
of the hallmarks of good medical practice [3].

conclusions. CBME is an evolution from the era 
when training was a time-based training to the era of better 
assurance that the medical education system is producing 
competent doctors. It is more time-consuming and it requires 
more contribution by educators and health care professionals. 
The result is a more professional doctor. CBME does not end 
with graduation from a training programme, it should continue 
throughout the physician’s career.
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peculIaRItIeS of pRImaRy SpecIalIZatIon In obStetRIcS and gynecology
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Maksyutina I.A.

Department of Obstetrics, Gynecology and Pediatric Gynecology,
Kharkiv National Medical University

Introduction. The last decade has been marked by the 
high development of information technology, which in turn re-
quires the improvement of the education system. The priority 
task of primary specialization is to train specialists who are 
able to freely navigate in the modern information space for 
success in future professional activities [1, 2, 3].

main body. The research work of interns is an integral 
part of educational, methodological and research work of the 
Department of Obstetrics, Gynecology and Pediatric Gynecol-
ogy of the KhNMU. Over the period of 2017 the Department 
supervised the work of Student’s Scientific Society involving 
issues of diagnosis, treatment of obstetrical and gynecological 
pathology in women of reproductive age, violations of the re-
productive system of the female body in different age periods, 
including girls under the age of 18 years.

Interns, who are engaged in scientific activity, in 
cooperation with the teachers of the Department take part in 

scientific events related to the research work of the Department. 
Thus, young scientists carry out the selection and management 
of patients, analyze their medical histories and birth records 
and study modern medical literature. Scientific library created 
on the basis of the Department provides regular independent 
theoretical and scientific training of interns.

The teachers of the Department annually manage scientific 
work of interns. Members of the scientific group annually take 
part in the work of domestic and foreign conferences, scientific 
competitions.

A number of tasks were set for the Department’s staff:
 - distribution and organizational provision of research 

activities among interns;
- assistance to young scientists of the Department in search 

of modern scientific literature in research bases (Scopus, Web 
of Science, Copernicus, RSCI, etc.);

- involvement of intern doctors in participation in inter-
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university, regional and international scientific events.
The result of these tasks accomplishment by the 

Department’s staff in 2017 was very positive. Interns who 
study at the Department participated in domestic and foreign 
scientific and practical events, such as:

- Inter-University Conference of Young Scientists and 
Students “Medicine of the Third Millenniu», 16-18 January 
2017, panel session Obstetrics and Gynecology;

- scientific standup show;
- International Scientific Interdisciplinary Congress, 25-

26 May 2017;
- All-Ukrainian Scientific-Practical Conference with 

International Participation “Minimally invasive surgery of 
pelvic organs», Odessa, 18-19 May 2017;

- 14th European Congress of Pediatric and Adolescent 
Gynecology, 7-10 June 2017, Vilnius, where they delivered 
the following reports:

- Menstrual disorders in adolescents with autonomic 
dysfunction;

- Juvenile pregnancy and intrauterine infection;
- Diagnosis and treatment of abnormal uterine bleeding 

at puberty.

- Young Doctors of Azerbaijan, 10-11 May 2017 Baku, 
Azerbaijan;

- Entog scientific meeting, Slovenia, Ljubljana 2.06.2017.
conclusion. Thus, the faculty actively encourages 

interns to research, which is an important part of the overall 
professional training of future obstetricians-gynecologists.
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geneRal tendencIeS and development peRSpectIveS In the adult educatIon SyStem
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Skrypnyk Ju. S., Vishnitskaya Ja. S.

Zaporizhzhya State Medical University

It’s no secret that the modern world creates conditions 
in which people have to develop personal and professional 
qualities on an ongoing basis. As we can see, it is not enough 
“to study the problem”, real professionals have to have another 
way of thinking and to move forward. Teachers, who were 
educated in terms of old traditions, should reconsider how to 
teach students in the context of the present-day tendencies. 

It should be noted that in today’s world continuing 
education is becoming an important part of successful market 
relations, political, economical, cultural and social situation. 
Such qualities as flexibility and mobility are an inherent part 
of professional behavior and they form a part of a problem 
between personal and professional space [2, с. 141].

Professional development is an essential component of 
human resources formation, intellectual potential and real-life 
experience growth. Therefore, on the back of the modern society 
development adult education system is understood as an indicator 
of social progress and formation of individuality [1, с. 55].

According to the UNESCO data there are three main 
factors influencing professional education of adults: 
world demographic changes, globalization of information 
technologies, new knowledge that can cause harmful social 
changes. As follows from the information presented by the 
experts from the USA, theoretical (5%) and professional 
knowledge (20%) used by engineers, doctors, teachers and 
other specialists are renewed every year. It means that we face 
with the problem of professional ageing acceleration as in the 
XX century in the engineering field this process took place 
in eight years after university graduation and today young 
specialists deal with this problem in five years [2, с. 1 46]. 
This data is a confirmation to the fact that if specialists stop 
improving professional skills they can become carriers of 
irrelevant knowledge. 

At the current stage the main structural element of the adult 
continuing education system in an educational organization 
GRETA (greta – grourements L’ETAblissements). Educational 
programs offered by GRETA meet the requirements of the adult 
population, namely, people who want to improve professional 
standards, qualification or officially confirm knowledge and  
skills [1, c. 57]. 

All these facts lead to the conclusion that the development 
of adult education in Ukraine is one of the most essential parts 
of reformation of the modern educational system and it requires 
further detailed study of the new tendencies of its improvement. 
Today education of adult population in Ukraine is associated 
with the continuing training and personal development institutes. 
Learning from the experience of foreign countries demonstrates 
the necessity of life-long education, but this process is rather 
difficult without changes in legal framework, educational 
process, improvement of the adult education process structure, 
systemic scientific researches, as well as special attention to the 
specifics of Ukrainian mentality, development of culture and 
historical experience. 
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Секція III

універСитетСьКі КлініКи та ЇХ роль у забезпеЧенні  
оСвітнього проЦеСу

аКтуальні питання підготовКи Студентів медиЧниХ вузів на КлініЧниХ базаХ 

Аймедов К. В., Зачеславський О. М., Асєєва Ю. О.

вступ. Українське суспільство сьогодні переживає 
реформування медичної галузі, що актуалізує питання 
якісної підготовки майбутніх фахівців, їх професійної 
компетентності, гнучкості, ініціативності, здатності адап-
туватися до нових процесів та швидко засвоювати новітні 
медичні технології. Підготувати висококваліфікованого 
фахівця медичної галузі можливо лише при створені умов 
функціонування ефективної системи освіти, яка враховує 
всі тенденції світового розвитку. Тобто якість підготовки 
молодих фахівців в освітніх установах вищої професійної 
освіти знаходиться в прямій залежності від глибини отри-
маних студентами знань в ході засвоєння теоретичного 
курсу навчання, відпрацювання і закріплення практичних 
навичок, отриманих знань в процесі здобуття практичних 
навичок під час навчання. Саме тому практика на клініч-
них базах, відіграє одну з головних ролей в підготовці та 
швидкій адаптації студентів-фахівців до виконання про-
фесійних обов’язків. 

основна частина. Під час проходження практики у 
студентів закріплюються теоретичні знання, формується 
розуміння необхідності постійно їх удосконалювати, ви-
никає більш стійкий інтерес до обраної спеціальності. 
Проходження практики формує уявлення про різноманіт-
ність завдань і напрямів роботи в професійній сфері, ство-
рюються умови для оволодіння навичками комунікації та 
професійної етики, як з пацієнтами та і з колегами. Роз-
виваються навички, щодо збору інформації про хворого, 
установленню діагнозу та планування лікувально-про-
філактичних заходів супроводження пацієнта, що в свою 
чергу сприяє формуванню професійного аналітичного та 
клінічного мислення. 

Клінічне мислення – це професійне, творче вирішен-
ня питань діагностики, лікування та визначення прогнозу 
хвороби у даного хворого на основі знання, досвіду і лі-
карської інтуїції [1, 3].

За вимогами сучасності спеціаліст, що виходить зі стін 
вузу, повинен бути добре підготовлений до роботи. Саме 
клінічна практика, надає студенту безпосередній контакт 
з пацієнтом, медичною документацією, і можливість ви-
конання маніпуляцій під керівництвом лікаря сприяють 
формуванню першого лікарського досвіду [3].

Клінічна практика виконує найважливіші функції в 
системі професійної підготовки студентів: а) навчальну 

– актуалізація, поглиблення і розширення теоретичних 
знань, їх застосування у вирішенні конкретних ситуацій-
них завдань; формування навичок, умінь; б) розвиваючу 
– розвиток пізнавальної, творчої активності майбутніх фа-
хівців, розвиток мислення; комунікативні та психологічні 
здібності; в) виховує – формування соціально активної 
особистості майбутнього фахівця, стійкого інтересу, лю-
бові до професії; г) діагностичну – перевірка рівня про-
фесійної підготовки [2, 3]. 

висновки. Приділяючи зачну увагу кваліфікації май-
бутніх фахівців медичної галузі в Одеському національ-
ному медичному університеті впроваджено обов’язкову 
практику на клінічних базах для студентів за спеціаль-
ностями: медицина, стоматологія, фармація та психоло-
гія. Університет має 46 клінічних баз, а в січні 2014 року 
було створено перший на території України «Навчально-
Інноваційний Центр Практичної Підготовки Лікаря», який 
оснащений найсучаснішим обладнанням. В навчанні ви-
користовуються такі методики, як моделювання різного 
рівня складності, гібридна симуляція, «стандартизований 
пацієнт» та ін. Центр координує свою роботу з провідними 
у світі центрами симуляційних технологій навчання і по 
праву претендує на статус базового для підвищення нави-
чок, кваліфікації та перепідготовки лікарів з усіх регіонів 
України. Центр являється мультидисциплінарним, багато-
профільним та високотехнологічним закладом, метою яко-
го є високоякісна професійна підготовка фахівців різних 
галузей згідно із вимогами практичної охорони здоров’я.
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Современные подХоды К реШению проблемы поСтаКне

Добровольская А.В.
Одесский национальный медицинский университет

введение. Одним из современных методов лечения 
постакне является метод основанный на сочетании ис-
пользования лазерных методик и плазмолифтинга. При-
менение комбинированных схем лечения симптомокомп-
лекса постакне обеспечивают более быструю и стойкую 
ремиссию, выраженное устранение рубцовых изменений 
кожи, быструю реабилитацию. 

материалы и методы.  Под нашим наблюдением с 
2015 по 2017 находилось 30 пациентов с явлениями по-
стакне. Из них с атрофическими рубцами-17, гипертрофи-
ческими рубцами-6, постакне пигментацией-7. Пациенты 
были условно разделены на две группы, состоящие из 20 
и 10 человек. Первую группу (основную) составили 20 па-
циентов (66%), получивших два курса СО2 лазерного ле-
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чения с интервалом 2 месяца между сеансами, а также от 
3 до 5 процедур PRP, в зависимости от выраженности по-
стакне изменений. Первая процедура PRP была проведена 
сразу после фракционной лазерной шлифовки. Лазерное 
лечение проводилось абляционным фракционирующим 
лазером CO2 (10600 нм) (Smartxide DOT, фракционная 
технология CO2, Deka, Италия). Параметры лазерно-
го воздействия (плотность энергии 20-25 W; расстояние 
между точками 500-700 mkm; длительность импульса 800-
1000 mks; smartstack 1-2).  

Группу контроля (ІІ группу) составили 10 пациен-
тов (33%), получавших традиционную наружную те-
рапию, включающую протеолитические ферменты, 
антифиброзные, противоатрофические топические сред-
ства, поверхностно- срединные пилинги до 3 процедур. 

Для оценки негативного влияния заболевания на каче-
ство жизни больного, до лечения и после его окончания, 
определяли дерматологический индекс качества жизни 
(DLQI). DLQI устанавливали путем подсчета суммы бал-
лов специальной анкеты, заполняемой больным в начале 
лечения и после прохождения терапии. Максимальное зна-
чение индекса составляет 30 баллов, а минимальное – 0. 
DLQI – опросник  состоит из 10 вопросов, характеризую-
щих разные аспекты жизни больного: профессиональные, 
бытовые, социальные, каждый из которых оценивается в 
баллах от 0 до 3. 

Дополнительно проводилась фотофиксация атрофи-
ческих и гипертрофических изменений кожи лица, с по-
следующей оценкой структуры кожи в ходе лечения.  Па-
циентов наблюдали через 1, 3 и  6 месяцев после заклю-
чительной процедуры. После проведенной терапии у па-
циентов 1 группы отмечена выраженная  положительная 
динамика. Экспертный фотографический анализ рубцов 
показал, что их средняя глубина после комплексного лече-
ния уменьшилась в среднем на 71,7% по шкале Гудмана. А 
у пациентов 2 группы уменьшение атрофических рубцов в 
среднем отмечалось только на 42,4%. У 18 (90%) пациен-
тов 1 группы, благодаря применению плазмотерапии, уда-

лось избежать таких побочных явлений, как поствоспали-
тельная пигментация. Постравматическая эритема после 
терапии наблюдалась до 3 суток у 21 (80%) пациентов 1 
группы. Постравматический отек от легкого до умеренно-
го наблюдался до 2 суток у 16 (80%) пациентов основной 
группы.  

выводы. Через 6 месяцев после завершения комп-
лексной терапии с использованием  СО2 фракционной 
лазерной  шлифовки и пламолифтинга, выраженность  
рубцовых изменений по шкале Гудмана снизилась  на  
71,7%. Предлагаемая комплексная методика лечения по-
стакне, позволяет ускорить восстановление кожи после 
перенесенной угревой болезни и значительно уменьшить 
выраженность гипертрофических и атрофических рубцов. 
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протоКол КураЦіЇ Хворого яК метод заСвоЄння СиндромальноЇ діагноСтиКи в 
онКологіЇ та Контролю знань та вмінь Студентів

Завізіон В.Ф., Бондаренко І.М., Чередниченко Н.О., Дмитренко К.О., Кислицина В.С., Ходжуж М.І., 
Ельхажж М.Х., Прохач А.В.

ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»

вступ. Курація хворих є невід’ємною частиною під-
готовки студентів медичних вищих навчальних закладів. 
Традиційне написання історії хвороби у вигляді трактату 
обсягом з учнівський зошит потребує тривалої курації 
протягом декількох днів, ретельної фіксації подій та дина-
міки хворого, результатів лабораторних досліджень і т.і.. 
Така форма історії хвороби на початку навчання виправ-
дана та дає змогу студенту засвоїтити алгоритм ведення 
хворого. На старших курсах головною задачею курації є 
ознайомлення з якомога більшою кількістю хворих, кон-
центрація на особливостях діагностики у конкретного 
хворого, відпрацювання плану лікування і т.і.. 

основна частина. Нами впроваджено «Протокол ро-
боти з хворим» (обсягом 2 сторінки), який студенти запо-
внюють після курації щоденно під час практичних занять. 

Протокол включає як традиційні розділи, такі як скар-
ги та їх динаміка, анамнез, особливості фізикального огля-

ду, локальний статус, так і розгляд та фіксацію основних 
синдромів та симптомів, що дозволяють встановити та 
сформулювати онкологічний діагноз, розробку плану лі-
кування хворого.

При цьому звертається увага студентів на глибину 
збору скарг та анамнезу, їх динаміки.

При фіксації даних об’єктивного обстеження хворо-
го обов’язковим є визначення загального стану хворого за 
шкалою ECOG (як фактору прогнозу) та розрахунку пло-
щі тіла хворого (як основного показника для розрахунку 
доз лікарських засобів, що застосовуються для лікування 
раку). При огляді хворого вказується на важливість фікса-
ції клінічно важливих відхилень зі сторони основних сис-
тем і органів та правильного описання локального статусу.

Особлива увага приділяється встановленню опорних 
синдромів захворювання, які студент повинен виявити у 
хворого та ретельно описати.
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Опорними  синдромами раку вважають: І – факт наяв-
ності пухлинного утворення; ІІ – місцеві симптоми: пору-
шення функції органу, синдром обтурації, синдром комп-
ресії, патологічні виділення, біль; ІІІ – загальні симптоми: 
інтоксикація, паранеоплазії; IV – симптоми ускладнень та 
метастазування.

Чи не найголовнішим опорним синдромом є факт на-
явності пухлинного утворення, без якого мова про пух-
линне захворювання взагалі йти не може. Не визивають 
сумнівів такі синдроми, як порушення функції, синдроми 
обтурації та компресії, патологічні виділення та симптоми 
ускладнень та прогресії.

Біль доцільніше розцінювати як прояв синдрому 
ускладнень та прогресії,  оскільки на ранніх стадіях його 
взагалі не буває, його поява є пізнім синдромом та про-
явом таких ускладнень пухлини як патологічний перелом, 
компресія суміжних тканин та нервових стовбурів, де-
струкції тканин тощо. 

Паранеоплазіями зазвичай вважають синдроми, які 
включають неметастатичні системні прояви злоякісного 
захворювання. Вони зумовлені речовинами, які синтезує 
пухлина, і бувають ендокринними, нейромускулярними 
або м’язово-скелетними, серцево-судинними, дермато-
логічними, гематологічними, гастроентерологічними, 
нефрологічними або змішаними. Але ж їх поява є не що 
інше, як маніфестація реакцій організму на патологічні 
виділення в кров субстанцій, що мають певну медіаторну 
дію. Тому резонно паранеоплазії розглядати як синдром 
патологічних виділень. 

В навчальній російськомовній літературі «ракова ін-
токсикація» або «феномен інтоксикації» розглядається як 
симптомокомплекс, обумовлений порушеннями обміну 
речовин, що проявляється різноманітними клінічними 
симптомами, перед усім слабкістю, втратою ваги та апе-
титу. На запит «ракова інтоксикація» в Google не вдається 
знайти жодного авторитетного сайту, де б приводилося 
визначення цього терміну. З досвіду роботи в клінічних 
дослідження новітніх лікарських засобів маємо зауважи-
ти, що у разі констатації негативного явища «пухлинна 
інтоксикація» ми завжди отримували запит від спонсора 
дослідження стосовно пояснення такого терміну, оскільки 
в прийнятій у світі термінології такого явища немає. 

У «Common Terminology Criteria for Adverse Events 
(CTCAE) V.4.0» таке явище також відсутнє, натомість роз-
глядається ряд загальних порушень та метаболічних від-
хилень, які в прийнятій в Україні практиці потрапляють в 
розділ клінічних проявів пухлинної інтоксикації. Розумін-
ня патогенезу синдрому так званої пухлинної інтоксикації 
приводить до думки, що клінічні прояви цього явища є ма-
ніфестацією синдромів порушення функції та патологіч-
них виділень Тому вказаний термін доцільно  виключити 
з лексикону та користуватися загально прийнятими у світі 
термінами та поняттями.

Для полегшення розуміння та сприймання синдро-
мальної діагностики в онкології нами запропоновано 
спрощений перелік характерних синдромів, що слугують 

опорними для встановлення онкологічного діагнозу: на-
явності пухлини; патологічних виділень; обтурації; комп-
ресії; порушення функції; cимптоми та синдроми усклад-
нень та прогресії; паранеопластичний синдром.

Оскільки природа паранеопластичного синдрому не 
завжди є зрозумілою, його ми все ж залишили у переліку 
опорних.

Важливим практичним навиком є внутрішно-син-
дромна диференційна діагностика. Обговоренню дифе-
ренційної діагностики приділяється достатня кількість на-
вчального часу, при цьому акцентується увага студентів на 
тому, що головним диференційно-діагностичним критері-
єм онкологічного діагнозу є морфологічне підтвердження 
пухлини.

Після розгляду опорних синдромів акцентується ува-
га студентів на правила формулювання онкологічного діа-
гнозу, в залежності від обсягу обстеження хворого – як по-
переднього так і заключного.

Насамкінець розглядається план дообстеження хво-
рого. Обговорюються необхідні для розробки плану ліку-
вання діагностичні заходи та їх значення та доцільність в 
лікувальному процесі.

Розгляд плану лікування онкологічного хворого на 
практичних заняттях вважаємо недоцільним, програмою 
підготовки студентів медичних вишів є підготовка лікарів 
загальної практики, в компетенцію яких спеціальне ліку-
вання онкологічних хвороб не входить. 

висновки. Використання в навчальному процесі за-
пропонованого протоколу дозволяє приділити більше ува-
ги роботі студента біля ліжка хворого, оперативно відобра-
зити результати роботи з хворим в сурогатному документі, 
який максимально наближений до первинної медичної до-
кументації, сформувати у студента алгоритм синдромаль-
ної діагностики злоякісних пухлин і т.п.. Перевірка такого 
протоколу викладачем не займає багато часу, як правило 
проводиться прямо на занятті та дозволяє акцентувати 
увагу студенської групи на тонкощах та недоліках курації, 
оцінити вміння студентів лаконічно та коректно викладати 
свої думки на папері, акцентувати увагу на значущості тих 
чи інших методів дослідження в онкології тощо.
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влияние  СКрытыХ Форм  гиперандрогении на теЧение  аКне

  Запольский М.Э., Лебедюк М.Н., Добровольская А.В.
Одесский национальный медицинский университет

введение. Главным половым гормоном, вовлеченным 
в регуляцию деятельности сальных желез, является тес-
тостерон. Однако, уровень свободного тестостерона у 
большинства больных с акне остается в пределах нормы, 
при десятикратном увеличении конверсии тестостерона в 
дигидротестостерон (ДГТ). 

Цель исследования. Анализ маркеров скрытой гипе-
радрогении при тяжелых формах угревой болезни.

материалы и методы. Под нашим наблюдением 
с 2015 по 2016 гг находились 74 пациента, страдающие 
акне, из них мужчин было– 36, а женщин- 37. Возраст па-
циентов колебался в пределах от 18 до 36 лет. Тяжелые 
формы акне (3-4 степени тяжести) были выявлены у 38 
пациентов: 18 мужчин(м) и 20 женщин (ж). Контрольную 
группу составили 40 лиц (20 мужчин и 20 женщин) без 
признаков дерматологической и соматической патологии. 

У всех пациентов, находившиеся под нашим наблю-
дением, проведен анализ функциональной активности 
гипофиза, надпочечников и гонад в зависимости от степе-
ни тяжести заболевания. С этой целью определяли уров-
ни сывороточного кортизола, дегидроэпиандростерон-
сульфата, свободного тестостерона, глобулина, 
связывающего половые гормоны. 

Установлено, что уровень сывороточного кортизола 
у женщин с тяжелыми формами акне (398,5±0,9 нмоль/л) 
превышал усредненные значения контрольной группы 
(258,3±0,3 нмоль/л) на 35,2%. У мужчин с тяжелыми фор-
мами угревой болезни уровень кортизола повышался ме-
нее выражено– на 25,8%. 

Наиболее значимые колебания выявлены при анализе 
уровня дигидроэпиандростерон-сульфата (ДГЭД) у лиц с 
тяжелыми формами акне. Так в группе женщин, страдаю-
щих тяжелыми формами угревой болезни, уровень ДГЭД 
повышался на 37,1% по сравнению с показателями (183 
мкг/дл) контрольной группы и составил 291,7 мкг/дл. У 
пациентов мужского пола, страдающих тяжелыми фор-
мами акне, уровень ДГЭД увеличился на 20,5% (с 399,7 

мкг/дл до 317,5 мкг/дл соответственно). У лиц с легкими 
и среднетяжелыми формами акне повышение ДГЭД было 
менее выраженным и составило 12,2% у мужчин и 27,1% 
у женщин. Средний уровень дигидроэпиандростерон-
сульфата во всех группах наблюдения не превышал 
допустимых значений нормы, однако оказался наиболее 
высоким у лиц с тяжелыми формами акне (399,7±0,4 мкг/
дл у мужчин и 291,7±0,1 мкг/дл). 

выводы. Наиболее достоверными маркерами скрытой 
формы гиперадрогении у мужчин являются высокий уро-
вень свободного тестостерона и низкий уровень глобули-
на, связывающего половые гормоны. У женщин помимо, 
указанных маркеров необходимо контролировать гипофи-
зарно-надпочечниковую активность с определением уров-
ня кортизола и пролактина.
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проблеми виКладання туберКульозу в підготовЦі СімеЙного ліКаря

Корнага C.І., Грищук Л.А., Кравченко Н.С., Савула М.М.
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського» МОЗ України

вступ. В Україні проблема туберкульозу  (ТБ) досить 
актуальна, і для її вирішення необхідні значні зусилля, 
перш за все, на рівні держави, громадськості та медичної 
служби. Сучасна епідемія ТБ має три складові: типовий ТБ, 
що добре піддається антимікобактеріальній терапії; хіміо-
резистентний ТБ, третя складова – це епідемія ко-інфекції 
ТБ/СНІД, що становить майже 10 % в загальній структурі 
захворюваності. В результаті проведення курсу хіміоте-
рапії вилікування спостерігається приблизно у 60 % від 
тих, що захворіли. Такий відсоток видужання зумовлений, 
передусім, несвоєчасним виявленням хворих, помилками 
діагностики. Тому потрібно покращити ранню діагностику 
та профілактику ТБ, передусім, на рівні первинної ланки. 

основна частина. Майже всі пацієнти із симптома-
ми респіраторних захворювань звертаються в лікувальні 

заклади загальної медичної мережі. На цьому рівні від-
бувається первинний огляд і виявлення ТБ у пацієнта, а 
в більшості випадків і завершення лікування. Особливо 
важлива роль лікарів загальної практики – сімейної меди-
цини (ЗП-СМ)  у своєчасній діагностиці ТБ та їх участь у 
масових заходах, спрямованих на раннє виявлення і про-
філактику ТБ. 

Сімейний лікар проводить санпросвітню роботу в 
сім’ї, пропагує здоровий спосіб життя, гігієнічні навички, 
роз’яснює важливість ФГ обстежень для дорослих і ту-
беркулінодіагностики у дітей для раннього виявлення ТБ, 
щеплення вакциною БЦЖ для його профілактики, виявляє 
в родинах осіб з підвищеним ризиком захворювання на 
ТБ і залучає їх до щорічних профобстежень. Осіб із симп-
томами ТБ: кашлем, що триває понад 2-3 тижні, нічним 
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потовиділенням, слабкістю, безпричинною втратою ваги, 
тривалим субфебрилітетом, направляє на ФГ обстеження, 
дослідження мокротиння на МБТ. Проводить лікування, 
за рекомендацією фтизіатра, в амбулаторних умовах хво-
рих на ТБ, здійснює контрольовану хіміопрофілактику в 
групах підвищеного ризику. 

Лікар ЗП-СМ забезпечує організацію чіткого контр-
олю за прийомом протитуберкульозних препаратів в амбу-
латорних (вдома) умовах, проводить опитування щодо ви-
никнення побічних реакцій і відмічає прийом ліків у карті 
ТБ01. Не рідше, ніж 1 раз на місяць пацієнт, який одержує 
контрольоване лікування в закладах первинної медико-са-
нітарної допомоги, має бути оглянутий дільничним фтизі-
атром для моніторингу та корекції лікування.  

Для подолання туберкульозу потрібно більш глибо-

ке вивчення проблем туберкульозу сімейними лікарями, 
об’єднати зусилля первинної ланки медичної допомоги, 
фтизіатричної служби та суспільства в цілому. При цьому, 
надзвичайно актуально сьогодні є формування у населен-
ня навиків здорового способу життя  та відповідального, 
бережного відношення до свого здоров’я. 
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вступ. Загальновідомо, що однією з провідних скла-
дових якості клінічної підготовки медичних фахівців є 
вибір базового клінічного лікувального закладу і моделі 
взаємодії вищого медичного навчального закладу та клі-
нічної бази [1]. У європейській, та і в цілому міжнародній 
практиці, загальноприйнятною моделлю такої взаємодії є 
університетська клініка [2]. Сучасний курс України на єв-
роінтеграцію та відповідність вищої медичної освіти між-
народним стандартам визначає актуальність питання про 
роль університетської клініки в розвитку вищої медичної 
освіти особливо на післядипломному етапі [1,2].

основна частина. Навчально-науковий медичний 
центр «Університетська клініка» Запорізького державного 
медичного університету успішно працює вже десять ро-
ків. Головним напрямком діяльності Університетської клі-
ніки є навчальна робота зі студентами та лікарями-інтер-
нами різних фахів. Сьогодні на базі клініки розташовано 
9 кафедр університету. Найбільшою за складом є кафедра 
сімейної медицини, терапії, кардіології та неврології фа-
культету післядипломної освіти, яка здійснює підготовку 
лікарів-інтернів за фахом «внутрішні хвороби», «загальна 
практика – сімейна медицина», а також проводить курси 
тематичного вдосконалення для лікарів-практиків, в тому 
числі у дистанційній формі. 

Лікарі-інтерни за фахом «загальна практика – сімейна 
медицина» вивчають на кафедрі терапію, нервові хворо-
би, курс офтальмології, отоларингології, травматології, 
а лікарі-інтерни за фахом «внутрішні хвороби»– терапію 
та нервові хвороби. Заняття з лікарями-інтернами про-
водяться в умовах стаціонару, сімейної амбулаторії і по-
ліклініки. Інтерни самостійно курують хворих, ведуть 
прийом в поліклініці та сімейній амбулаторії. На кафе-
дрі створені належні умови для практичних занять і лі-
кувально-діагностичних заходів, а також для оволодіння 
сучасними методами дослідження. Зокрема, за допомогою 
новітніх комп’ютерних систем («DiaCard», «Meditech», 
«Cardiolab», «CardioCom», «Neurolab», «SpiroCom») лі-
карі-інтерни в лабораторіях кафедри та у Діагностичному 
центрі здоров’я освоюють навички запису і клінічного 
трактування електрокардіограми, комп’ютерної спіро-
графії, електроенцефалографії, нейроміографії, добового 

моніторування артеріального тиску і електрокардіограми, 
велоергометрії, аналізу варіабельності серцевого ритму. 
Ультразвукова діагностика внутрішніх органів, ехокарді-
ографія, доплерографія судин проводяться на сучасному 
апараті «Esaote Mylab50Xvision». За допомогою ультраз-
вукового денситометра «Omnisens 7000» здійснюється 
діагностика остеопорозу, остеопенії. В умовах клініко-
діагностичної лабораторії діагностуються різні патоло-
гічні стани на новітньому обладнанні (біохімічний аналі-
затор-фотометр «Prestige 24і», гематологічний аналізатор 
«Mythic 18» та ін.). На практичних заняттях лікарі-інтер-
ни мають можливість оволодіти навичками трактування в 
реальній клінічній ситуації результатів рентгенографічних 
та ендоскопічних досліджень, експрес аналізу холестери-
ну, глюкози крові, гліколізованого гемоглобіну за допо-
могою аналізатора “Accutrenal GC”, IgE, тропонінів I і 
Т, Д-димеру, антитіл до ДНК, фосфоліпідів, визначення 
інсулінорезистентності на підставі індексу НОМА, визна-
чення H. pylorі дихальним тестом; за допомогою водне-
вого дихального тесту «Gastrolyzer» можлива діагностика 
синдрому мальабсорбції вуглеводів, синдрому надмірного 
бактеріального росту та інших функціональних розладів 
кишечнику. Заняття з інтернами проводять як викладачі 
університету, так і високо кваліфіковані практикуючі лі-
карі Університетської клініки (офтальмолог, отоларинго-
лог, невролог, травматолог, терапевт, лікарі лабораторної, 
функціональної та ультразвукової діагностики).

висновки. Таким чином, поєднання потужного на-
вчально-педагогічного та сучасного матеріально-технічного 
потенціалів Університетської клініки Запорізького держав-
ного медичного університету дозволяє здійснювати якісну 
професійну підготовку лікарів-інтернів за фахами «вну-
трішні хвороби» і «загальна практика – сімейна медицина».
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універСитетСьКі КлініКи та ЇХ роль у СиСтемі проФеСіЙноЇ медиЧноЇ оСвіти 
німеЧЧини

Олеськова Г. Г.
Хмельницький національний університет, Хмельницький базовий медичний коледж

вступ. Медицина та медична освіта у Німеччині вва-
жається однією з найбільш розвинутих та інноваційних. 
Завдяки університетським клінікам, які, окрім лікуваль-
ної, здійснюють ще й освітню діяльність, втілюються 
в життя новітні технології для діагностики та лікування 
багатьох захворювань. У більше ніж тридцяти універси-
тетських клініках Німеччини співпрацюють лікарі різних 
профілів із сестринським персоналом, який разом з ліку-
вальною практикою займається науково-дослідницькою 
діяльністю та навчається. 

основна частина. За останні десятиліття організа-
ційні форми університетської медицини Німеччини нео-
дноразово зазнавали змін. Основна увага університетської 
медичної реформи в 1970-х роках полягала у перетворенні 
численних медичних закладів в університетські клініки, 
які були інституціоналізовані юридично і підпорядкова-
ні університетам. Незалежність університетських клінік 
з правової точки зору почалася з кінця 1990-х років. При 
цьому необхідним було законодавче забезпечення співп-
раці університетських клінік з медичними факультетами. 
Передусім, відповідно до законів земель, були виправдані 
з огляду на їх правову форму дві різні організаційні моделі 
[7, с. 76].

У коопераційній моделі університетська клініка, яка 
виконує завдання в сфері охорони здоров’я, співпрацює 
з медичним факультетом, який виконує завдання в галузі 
досліджень та навчання. Варто зазначити, що при цьому 
університетська клініка і медичний факультет як установи 
є самостійними юридичними особами. Ця модель, як пра-
вило, передбачає правову незалежність університетської 
клініки як громадського закладу від університету. У інте-
граційній моделі медичний факультет і університетська 
клініка, як правило, консолідовуються і утворюють гро-
мадський заклад. Спільна рада відповідає за досліджен-
ня, навчання та медичне обслуговування. Незалежно від 
правової форми організації, земельні закони, як правило, 
визначають функціональний зв’язок між завданнями: ме-
дичне обслуговування має бути “спрямованим” на акаде-
мічні завдання. Крім того, співпраця медичних факульте-
тів і університетських клінік регламентована статутами і 
угодами, які регулюють, в тому числі, значущість свободи 
науки та об’єднання персоналу установ [7, с. 77].

Згідно з визначенням, яке зазначене у одній з публі-
кацій Асоціації директорів університетських клінік та ви-
щих медичних шкіл Німеччини, поняття “медсестринство 
в університетських клініках” є “аналогом до медицини в 
університетських клініках і характеризується поєднанням 
дослідження, навчання та медичного обслуговування” [8] .

Згідно із Рекомендаціями Наукової ради (der 
Wissenschaftsrat) від 13 липня 2012 року для виконання 
у майбутньому складних завдань медсестринських і те-
рапевтичних професій, а також здійснення акушерської 

допомоги, частка фахівців, які будуть навчатися в універ-
ситетах, має становити приблизно від 10 до 20%. З огля-
ду на це, вузівська підготовка сестринського персоналу є 
важливою складовою фахової підготовки сестринського 
персоналу Німеччини [2] .

Варто зазначити, що найбільшою університетською 
клінікою, яка у 2010 році відзначила свій 300-річний 
ювілей і має особливу організаційну структуру, при якій 
функціонує науково-дослідний інститут медсестринства 
(Institut für Gesundheits- und Pflegewissenschaft) у Німеччи-
ні, є Шаріте – університетська медицина Берліна (Charité 
– Universitätsmedizin Berlin). Нашої уваги заслуговують 
теми досліджень сестринського персоналу, його акаде-
мічна підготовка за освітньо-професійними (Bachelor 
Gesundheitswissenschaften, Masterstudiengang Health 
Professions Education) та освітньо-науковими програмами 
(Strukturierte Promotionsprogramme), здобуття ним акаде-
мічних професій із застосуванням сучасних освітніх ме-
тодик (eLearning), включаючи сучасні освітні платформи 
(Lernplattformen), проекти такі як “Міжпрофесійне на-
вчання, викладання та професійна діяльність в галузі 
охорони здоров’я” (“Interprofessionell Lehren, Lernen und 
Arbeiten– Buchprojekt”) та ін. [1; 6]. 

Особливої уваги потребує висвітлення медичної 
освіти в Університетській клініці Галле (Заале) (das 
Universitätsklinikum Halle (Saale)), яка співпрацює з медич-
ним факультетом Університету Мартіна Лютера Галле-Ві-
ттенберга (Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg), од-
ного з найстаріших і найпочесніших університетів Німеч-
чини з більш ніж 500-річною історією. Варто зазначити, 
що науково-дослідний інститут медсестринства (Institut 
für Gesundheits- und Pflegewissenschaft), який функціонує 
при цьому університеті, пропонує такі навчальні напрями 
для сестринського персоналу як бакалавр наук “Доказо-
ве медсестринство” (Bachelor of Science “Evidenzbasierte 
Pflege”), магістр наук “Медсестринство як наука” (Master 
of Science “Gesundheits- und Pflegewissenschaft”) та док-
торську програму “Медсестринство як наука: участь 
як мета медсестринства та терапії” (Gesundheits- und 
Pflegewissenschafen: Promotionsstudiengang “Partizipation 
als Ziel von Pflege und Therapie”) [3; 4; 5].

висновки. З огляду на вищевикладене, можна прийти 
до висновку, що університетські клініки в Німеччині віді-
грають надзвичайно важливу роль в системі професійної 
медичної освіти Німеччини, зокрема у фаховій підготовці 
сестринського персоналу високої кваліфікації за сучасни-
ми освітньо-професійними та освітньо-науковими програ-
мами і з використанням найкращих інноваційних освітніх 
методик. Крім того, німецький досвід професійної, на-
уково-дослідницької та освітньої діяльності науково-до-
слідних інститутів медсестринства, які функціонують при 
університетських клініках у Німеччині, є надзвичайно 
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цінним в ході реформування медичної галузі та медичної 
освіти в Україні, в тому числі з метою підвищення якості 
фахової підготовки сестринського персоналу та надання 
якісної медичної допомоги населенню України.
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cRIteRIa foR pallIatIve StatuS In canceR patIentS In pedIatRIcS and SWItch oveR to 
the multIdIScIplInaRy team SeRvIceS

Biryukov V.S., Tkachenko V.S., Velichko E.V.
Odessa National Medical University

Relevance: Every year the amount of Ukrainians that are 
needed in palliative help are near 600 000 patients.

Purpose of the study: determination of criteria for 
establishing a palliative status (PS) for oncological patients in 
pediatrics and justifying the need to attract multidisciplinary 
team (MDT) to provide further medical and social assistance 
to this group of patients.

 Research objectives: 1. Definition of criteria for setting 
PS for oncological patience. 2. Definition of optimal structure 
of MDT. 

Criteria for establishing PS: 1. No expediency of 
conducting treatment aimed at curing, in view of its 
inefficiency. 2. Limited term of life or terminal stage of 
the disease. 3. Extremely low progressively decreasing 
rehabilitation potential or its absence. 

Multidisciplinary approach characterizes a variety of 
chosen disciplines, a sequence used to solve the problem, 
without defining dominant and auxiliary methods. This is a 
comprehensive approach while maintaining the equality of 
significance of the used methods.

Proposed model of MDT’s structure: 1) therapist, 2) nurse, 
3) social worker, 4) psychologist and 5) priest. The structure 

can be added with other specialists if this is needed. PS should 
be decided collectively with the participation of doctors of 
several specialties taking into account parents’ informative 
consent. To date, the above requirements in Ukraine have not 
been developed, which supports social tension in society.

conclusion. 1) A description of the palliative status 
criteria will help to avoid both hypo- and hyper diagnosis of 
palliative conditions. 2) The development of a multidisciplinary 
palliative command is urgent.
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InfoRmatIon technology In medIcIne

Dudenko V.H., Kondrusyk N.Yu., Goryainova G.V., Vdovichenko V.Yu., Pyskun V.V.
Kharkiv national medical university

Introduction. Information technology is a useful tool 
that has been successfully applied in many areas of society. 
Medicine is no exception. 

The introduction of modern information technology in 
medicine is not just logical, it leads health care to a new level, 
since operational access to information and exchange of it 
significantly reduces the time spend for finding solutions to 
the problem, and time is often a decisive factor in the human 

life salvation.
Results. Information technology in medicine and 

healthcare helps to solve the following tasks:
• keep records of patients in clinics;
• monitor their condition on the distance;
• keep and transmit the results of diagnostic examinations;
• control the correctness of the prescribed treatment;
• to conduct distance learning;
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• give advice to inexperienced employees.
Depending on the tasks that IT solves, the following 

classification of information technology in medicine is 
distinguished:

• medical administration system;
• hospital medical infosystems;
• search engines;
• systems for diagnostic research;
• telemedicine systems, ect.
Usage of information technology in medicine can 

significantly reduce the time for «paper» work. The compilation 
of electronic disease cards will allow each employee of the 
health care system to immediately receive complete information 
about all the patient’s illnesses and injuries, to monitor changes 
in such parameters as heart rate, blood pressure, hemoglobin or 
blood sugar levels,   which medicine patient takes this time and 
its effectivity in a particular case. This is especially useful if a 
person urgently needs medical assistance in another city (for 
example, he is in a coma after car incident), and there is no way 
to find out the information above.

Usage of IT in medicine allows doctors to conduct 
online counseling at any convenient time. This increases the 
availability of medical services. People can get qualified help 
from experienced doctors.

Health care informatization is a fairly broad concept, 
which also includes activities aimed at informing professionals 
with IT about medical advances in the world. Thus, this is 
an effective way of training and improving the skills of the 
staff of hospitals and clinics. With this technologies, doctors 
can quickly get information about new developments and 
discoveries that will help them work more efficiently. This 
problem is especially relevant for doctors who work in remote 
settlements.

Information technologies are actively used in medicine 
in the field of education. Remote workshops allow university 
students and medical colleges to receive the necessary 
knowledge. Such technologies enable young professionals to 
attend lectures of renowned doctors, gain new knowledge and 
experience.

conclusion. The application of information technology 
in medicine contributes to optimizing the management of 

health care institutions, distance learning of medical staff and 
the exchange of experience, communication with patients 
and emergency assistance in the online mode, control of the 
availability of drugs and other materials in the warehouses 
pharmacies, ect.

Modern IT developments have a positive impact on the 
development of new ways of organizing medical care for 
the population. Conducting teleconsultations of patients and 
staff, exchanging information about patients between different 
institutions, remote fixing of physiological parameters, 
monitoring real-time operations– all this brings health 
informatization to a new level of development, positively 
affecting all aspects of its activities.
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Секція Iv

СимуляЦіЙне навЧання та Його роль у підготовЦі виСоКоКваліФіКованиХ 
ФаХівЦів галузі знань «оХорона здоров’я»

заСтоСування СуЧаСниХ навЧальниХ теХнологіЙ у відпраЦюванні праКтиЧниХ 
навиЧоК у педіатріЇ при підготовЦі магиСтра медиЦини

Абатуров О.Є., Агафонова О.О.
Державний заклад «Дніпропетровська медична академія міністерства охорони здоров’я України»

Ціллю навчання студентів вищих навчальних ме-
дичних закладів для отримання ступеня магістра є  за-
безпечення академічної підготовки з фундаментальних 
і клінічних біомедичних наук та підготовки випускників 
до професійної діяльності лікаря-педіатра на відповідній 
первинній посаді шляхом набуття загальних та спеціаль-
них компетентностей. 

Для проведення навчального процесу на високому 
науково-технологічному рівні здобувач вищої освіти по-
винен вчитися застосовувати і використовувати найпоши-
реніші сучасні діагностичні, лікувальні та інші пристрої, 
предмети та прилади, що необхідні для проведення фахо-
вої діяльності.

Оволодіння практичними навичками з педіатрії роз-
починається на 3-му році навчання, коли на циклі про-
педевтичної педіатрії студент повинен ознайомитись з 
практичними методиками та навичками, необхідними для 
обстеження дитини.

Основна ціль першого етапу оволодіння практичними 
навичками – набути теоретичні знання, що дозволять  про-
вести обстеження дитини, оцінити її фізичний розвиток, 
визначити основні патологічні синдроми. На цьому етапі 
повинні бути відпрацьовані навички перкусії, пальпації, 
аускультації. Відпрацювання повинно здійснюватись при 
роботі з пацієнтами, або, краще, за допомогою фантомів. 
Використання фантомів на цьому рівні навчання є доціль-
ним, оскільки для відпрацювання навичок студенту 3-го 
курсу потрібен час та достатня кількість повторів нави-
чки, що неможливо при роботі з дитиною, яка отримує 
стаціонарне лікування.

На 4-му курсі студент засвоює практичні навички, 
тобто вже застосовує отримані на попередньому курсі на-
вички для встановлення діагнозу основних соматичних 
захворювань дитячого віку, та призначення стандартного 
лікування. На цьому етапі студент повинен навчитися пра-
цювати з хворою дитиною та вміти застосовувати прила-
ди, що необхідні при оцінці стану хворого – тонометри, 
пульсоксиметри,  прилади для реєстрації ЕКГ, глюкометри 

тощо. Доцільно також застосовувати комп’ютерні програ-
ми для розв’язання клінічних задач.

На 5-му курсі студент частково продовжує засвою-
вати практичні навички як і на 4-му курсі, але на цьому 
році навчання є фрагменти навчання де студент знов таки 
повинен відробляти практичні навички на фантомі (пер-
винна реанімація новонародженої дитини). Навчальні 
комп’ютерні програми також можуть бути використані на 
5-му році навчання.

На 6-му курсі студент закріпляє набуті навички до 
стану «володіє», тобто має  синтезувати отриманні по-
передні знання, проводити аналіз отриманих даних і на 
практично-орієнтованому іспиті демонструвати здатність 
розв’язувати типові та складні спеціалізовані задачі та  ви-
рішувати практичні проблеми у професійній діяльності в 
галузі охорони здоров’я.

На 6-му курсі студенти працюють з хворими дітьми, 
але це не виключає можливості застосування фантомів, 
особливо таких, що програмуються на демонстрування 
різноманітних видів патології (дихальні та серцеві шуми, 
патологія шлунково-кишкового тракту тощо). Доцільним 
є відпрацювання на фантомах таких практичних навичок 
як катетеризація периферійних судин, люмбальна пунк-
ція, стернальна пункція, плевральна пункція.

Таким чином, відпрацювання практичних навичок 
під час вивчення педіатрії проводиться на протязі 3-6 ро-
ків навчання та відбувається від стану «ознайомитись» до 
стану «володіти», даючи можливість студенту набути ви-
значених програмою фахових компетенцій.

література:
1. Закон України від 01.07.2014 р. № 1556-VII “Про 

вищу освіту.” – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/
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2. Сучасні підходи до побудови освітніх програм: Ме-
тодичні матеріали / Укладачі: Холін Ю. В., Кравцов С. О., 
Маркова Т. О. – Харків, 2014.

праКтиЧні навиЧКи яК СКладова Формування проФеСіЙноЇ КомпетентноСті  
маЙбутніХ ліКарів

Бадогіна Л.П., Вакуленко Л.І
ДЗ «Дніпропетровська медична академія  Міністерства охорони здоров’я України»

Один з основних методологічних принципів медич-
ної освіти– орієнтація на кінцевий результат. Завданням 
сучасної   вищої   медичної освіти є створення умов для 
розвитку у студентів широкого спектру професійних ком-
петенцій,   що означає розвиток здатності швидкого при-
йняття рішень і бездоганного виконання низки маніпуля-
цій або втручань, особливо при невідкладних станах [1]. 

Підготовка фахівця до професійної діяльності вимагає не 
тільки і не стільки енциклопедичних знань, скільки вміння 
продемонструвати  володіння специфічними  професійни-
ми навичками. Освітньо-кваліфікаційна характеристика 
моделі лікаря ґрунтується на чіткому окресленні системи 
вмінь та здатностей, яких має набути студент  протягом 
навчання і які можуть бути перевірені [2].  Кінцеві вміння 
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та здатності– це верхівка  піраміди, основою якої  є зна-
ння, вміння, базові навички та емоційні якості фахівця.

При використанні підходу до організації навчання, 
сфокусованому  на студентові, студенти є центральною, 
ключовою фігурою навчального процесу [3].  Під керівни-
цтвом викладача вони можуть визначати власні навчальні 
цілі, підбирати відповідні навчальні ресурси для досяг-
нення навчальних цілей, визначати послідовність та темп 
навчання. При цьому вони несуть відповідальність за ре-
зультат. Таке навчання є більш активним аніж пасивним.          

Кожен студент  Дніпропетровської медичної академії 
вже з початку навчання  отримує індивідуальний план, 
що визначає,  які практичні  навички має він опанувати 
на кожному курсі. Відповідно до наскрізної програми 
формування лікарських компетенцій засвоєння навичок 
розподілене між різними курсами навчання. Деякі з них 
повторюються, що забезпечує більш якісне їх засвоєн-
ня. Студенти відпрацьовують практичні навички індиві-
дуально за допомогою роздрукованих або записаних на 
електронному носії матеріалів. Вони можуть вибрати для 
навчання зручний час, і витратити на засвоєння програми 
(практичної навички) стільки часу, скільки їм потрібно. 
Так на 5-му курсі оволодіння практичними навичками від-
бувається як під час проходження циклу «Педіатрія» під 
керівництвом викладача так і   в амбулаторіях первинної 
ланки під керівництвом сімейного лікаря або дільничного 
педіатра під час проходження виробничої практики.  При 
виникненні питань або потреби у додатковій інформації 
студенти можуть звернутися до посібників, розроблених 

співробітниками кафедри,  або до викладача. Уміння про-
водити первинну реанімацію новонародженого відпрацьо-
вується за допомогою учбової моделі для серцево-легене-
вої реанімації немовляти «Профі» з контролем (ТМ «Оні-
ко», Україна). Коли студент  усвідомлює, що він  оволодів 
частиною курсу, він  повідомляє  про це  викладачеві, який 
визначає ступінь засвоєння і робить про це відмітку в ін-
дивідуальному плані студента. Під час проходження прак-
тики продовжується відпрацювання навичок, після чого 
проводиться повторний контроль з відповідною відміткою 
в індивідуальному плані.   

Таким чином планомірна робота над засвоєнням прак-
тичних навичок протягом  5-го року навчання, відпрацю-
вання їх на практичних заняттях, самостійно,  та під час 
проходження практики, ретельний контроль, а також вико-
ристання симуляційного навчання підвищує ефективність 
формування професійних  компетенцій майбутнього лікаря.
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ШляХи оптимізаЦіЇ  навЧання Студентів в умоваХ СимуляЦіЙного Центру 

Беш Л.В., Дедишин Л.П., Борисюк О.П., Мацюра О.І.
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Скажи мені – я забуду, 
покажи мені – я запам’ятаю,

залучи мене – я навчусь.
Конфуцій

вступ. Упровадження симуляційного методу на-
вчання, широкий спектр тренажерів для відпрацювання 
практичних навичок із високим рівнем реалістичності, 
комп’ютерне та віртуальне моделювання різноманітних 
клінічних ситуацій являє собою нове спрямування в су-
часній школі підготовки висококваліфікованих медичних 
кадрів. Ця технологія є основним засобом формування 
професійно-комунікативних умінь в умовах штучно ство-
реного середовища професійного спілкування. Таке серед-
овище може бути створене за допомогою інформаційних 
засобів навчання, а також і за допомогою організованої 
діяльності викладача. Специфіка цієї технології полягає 
в імітуванні реально існуючої системи шляхом створен-
ня спеціальних аналогів (моделей), в яких відтворюються 
принципи організації та функціонування цієї системи (Це-
брук І. Ф., Венгринович Н. Р.). 

основна частина. Імітаційне моделювання сприяє 
розвитку інтересу студентів до своєї майбутньої профе-
сії. Дж. Брунер відзначає, що легко забезпечити інтерес 
студента до навчального предмету в тому випадку, коли 
навчання відбувається в контексті життя та дії, а не тоді, 
коли навчання носить абстрактний характер (Цебрук 
І. Ф., Венгринович Н. Р.).

У системі вітчизняної охорони здоров’я широко впро-

ваджуються різноманітні моделі, муляжі, тренажери, вір-
туальні симулятори та інші технічні засоби навчання, які 
дозволяють з тією чи іншою мірою достовірності моде-
лювати процеси, ситуації та інші аспекти професійної ді-
яльності медичних працівників. При цьому, якщо окремі 
симулятори для відпрацювання найпростіших практичних 
навичок у деяких навчальних закладах використовувалися 
давно, то впровадження складних віртуальних симуля-
торів і системи управління їхнім застосуванням в освіті 
з’явилися лише впродовж останнього десятиліття. Протя-
гом останніх років наукова і практична медична спільнота 
активно працює над вирішенням проблеми лікарських по-
милок і шукає шляхи підвищення безпеки пацієнтів. Біль-
ше того, з впровадженням страхової медицини отримати 
згоду пацієнта на участь студентів у наданні йому медич-
ної допомоги стає все складніше. Така ситуація ускладнює 
можливості отримання професійних навичок студентами 
і диктує потребу забезпечення інших способів передачі 
медичного досвіду та навичок. Зрозуміло, що підготовка 
кваліфікованого лікаря не можлива без контакту й спілку-
вання із реальними пацієнтами, але все частіше безпека 
хворого та його благополуччя становлять фундаментальну 
етичну проблему. При навчанні «біля ліжка хворого» прі-
оритетом все ж таки є лікування пацієнта, а не навчання 
студента.

Може виникнути хибна думка, що симуляційне ме-
дичне навчання – це відпрацювання на тренажерах певних 
процедур і маніпуляцій. Це дійсно дуже важлива складова 
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частина навчального процесу, але у жодному разі не єди-
на. У разі розвитку невідкладних станів загальний успіх 
залежить не тільки від індивідуальних знань, вмінь та на-
вичок, а й від злагодженої і ефективної роботи усієї коман-
ди медиків, яка працює на місці пригоди чи у відділенні 
інтенсивної терапії.  Цілком очевидно, що у стресовому 
стані зростає кількість помилок, які роблять студенти  на-
віть у тих процедурах, які вони раніше у спокійній ситуації 
відпрацьовували на тренажерах. Тому, імітуючи реальну 
обстановку і критичну ситуацію, потрібно вчити студентів 

правильно діяти, зокрема, і у стані сильного нервового на-
пруження.      

Нами розроблені критерії оцінки поточної навчаль-
ної діяльності студентів в умовах стимуляційного центру. 
Кожен практичний навик включає 10 детальних питань, 
відповідаючи на які студент демонструє свої вміння, зна-
ння, отримані на підставі реалістичного моделювання чи 
імітації певної клінічної ситуації. 

Для прикладу наводимо практичний навик за темою 
серцево-легеневої реанімації (таблиця 1).

Таблиця 1. Серцево-легенева реанімація

№ Складова навику Оцінка

1. Забезпечити прохідність дихальних шляхів 

2. Оцінити наявність самостійного дихання та визначити частоту дихання у дитини 

3. Виміряти артеріальний тиск, частоту серцевих скорочень, час наповнення капілярів

4. Оцінити рівень свідомості у дитини

5. Оцінити симетричність зіниць та їх реакцію на світло

6. Накласти датчик пульсоксиметра, визначити сатурацію та призначити кисневу терапію через 
маску/назальні канюлі

7. Провести штучну вентиляцію легень з допомогою реанімаційного мішка та маски

8. Провести непрямий масаж серця

9. Провести орафарингеальну інтубацію трахеї

10. Накласти електроди ЕКГ

11. Провести дефібриляцію серця з допомогою автоматичного зовнішнього дефібрилятора (AED)

12. Покласти пацієнта у відновне положення на боці

Всього

Оцінка кожного пункту практичного навику оціню-
ється – 0 або 0,5 балів. Для виведення підсумкової успіш-
ності враховується сума усіх пунктів.

Оцінка відмінно (“5”) – студент правильно, чітко, ло-
гічно відповідає на всі стандартизовані питання поточного 
навику.  Тісно пов’язує теорію з практикою та демонструє 
правильне виконання практичних навичок. Загальна кіль-
кість білів 4,5 – 5.

Оцінка добре (“4”) – студент по суті відповідає на 
стандартизовані питання поточного навику, але допускає 
неточності.  Не може самостійно побудувати чітку та ло-
гічну відповідь. Загальна кількість білів 3,5 – 4.

Оцінка задовільно (“3”) – студент не повністю відпо-
відає на стандартизовані питання поточного навику, до-
пускає помилки.  Не може самостійно побудувати відпо-
відь, а лише за допомогою додаткових запитань. Загальна 
кількість білів 2,5 – 3.

Оцінка незадовільно (“2”) – студент не знає матеріалу, 
не розуміє змісту і особливостей навику. Під час відповіді 
і демонстрації практичних навичок робить значні, грубі 
помилки. Загальна кількість білів 2,0 і нижче.

висновок. Симуляційне навчання є сучасною техно-
логією медичної освіти, що дозволяє студенту набувати 
і удосконалювати відповідні практичні навики в умовах 

безпечного, контрольованого середовища, в якому, залеж-
но від поставленої мети, розробляється певний навчаль-
но-методичний клінічний сценарій та відбувається відпра-
цювання практичних навиків у відповідності до високих 
медичних стандартів без ризику для життя і здоров’я паці-
єнта. Застосування чітких критеріїв оцінювання дозволяє 
не лише підвищити ефективність засвоєння навчального 
матеріалу, але й сприяє  підвищенню мотивації студентів 
до навчання.                    
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1. Гавриленко О. Формування мотивації до профе-

сійної діяльності з застосуванням ІКТ / О. Гавриленко // 
Витоки педагогічної майстерності. – Вип. 10 – Полтава, 
2012. – 370 с.

2. Михайличенко В. Є. Роль мотивації навчально-піз-
навальної діяльності у формуванні професійної спрямова-
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Педагогіка формування творчої особистості у вищій і за-
гальноосвітній школах: зб. наук. пр. / Класич. приват. ун-т. 
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СимуляЦіЙне навЧання та Його роль у підготовЦі виСоКопроФеСіЙниХ ФаХівЦів 
галузі знань «оХорона здоров’я»

Бойко Т.Я.
Кременецьке медичне училище імені Арсена Річинського

Підвищення рівня практичної майстерності медичних 
працівників є однією з актуальних проблем сучасної охо-
рони здоров’я. Одним з головних напрямків в сфері ме-
дичної освіти є необхідність значного посилення практич-
ного аспекту підготовки фахівців при збереженні належ-
ного рівня теоретичних знань. Успішною альтернативою 
навчання на пацієнтах є симуляційний тренінг. 

Все більше медичних вузів оснащуються власними 
симуляційними центрами різних рівнів, які дозволяють 
моделювати різні клінічні ситуації з високим ступенем ре-
алізму. Цілями симуляційного навчання є: 1) придбання, 
вдосконалення та практичне застосування досвіду в кому-
нікації або практичних навичках; 2) формування здатності 
виявлення практичних навичок, комунікативних здібнос-
тей, етапів алгоритму медичної допомоги, які потребують 
поліпшення; 3) практичне розуміння ролей і принципів 
роботи в команді. Перевагами стимуляційного навчання в 
медичній освіті є придбання навичок без ризику для паці-
єнта; необмежена кількість повторів для ъх відпрацюван-
ня і ліквідації медичних помилок; об’єктивна оцінка вико-
нання маніпуляції. Використання симуляторів, манекенів, 
фантомів дозволяє багаторазово відпрацьовувати певні 
вправи і дії при забезпеченні своєчасних, докладних про-
фесійних інструкцій у ході роботи. 

Циклова комісія внутрішньої медицини КМУ при ви-
кладанні внутрішніх хвороб студентам 3-4-х курсів протя-
гом декількох останніх років активно використовує мож-
ливості фантомного класу. Серед численних видів медич-
них технічних засобів навчання особливе місце посідає 
програма для аускультації, яка надає можливість навчити 
проводити дифдіагностику нормальних і патологічних шу-
мів серця і легень. Особлива увага в підготовці медичних 
кадрів на сьогодні приділяється наданню невідкладної до-
помоги, що узгоджується з вимогами освітніх стандартів. 
Навчання навичок і вмінь надання невідкладної допомоги 
на сучасному етапі в умовах клінік практично неможливо 
здійснити через низку об’єктивних причин, основною з 

яких є непрогнозований сценарій ургентного стану.  Сьо-
годні в КМУ  створені всі умови для засвоєння навичок 
невідкладної допомоги, володіти якими зобов’язаний ко-
жен фельдшер. Сучасні симулятори дозволяють здобути 
необхідні вміння при проведенні серцево-легеневої реані-
мації, які можуть допомогти врятувати життя пацієнта в 
екстреній ситуації. У процесі навчання з використанням 
симуляційного обладнання студенти відпрацьовують як 
техніку проведення серцево-легеневої реанімації, так і 
вчаться працювати в команді. Використання симуляторів, 
манекенів, фантомів дозволяє багаторазово відпрацьову-
вати певні навики і дії при забезпеченні своєчасних, до-
кладних професійних інструкцій в ході роботи. 

Таким чином, активне впровадження в практику на-
вчання студентів симуляційного обладнання надає мож-
ливість об’єднати в єдиний ланцюг  теоретичну підго-
товку та набуття практичних навичок, що у майбутньому 
надасть можливість фельдшеру, використати сформовані 
навички в реальній роботі з пацієнтами. Можна з певніс-
тю стверджувати, що впровадження в навчальний процес 
підготовки студентів-медиків даних технологій сприятиме 
зменшенню кількості ускладнень, медичних  помилок і, 
врешті решт, підвищенню якості надання медичної допо-
моги населенню.

література
1. Роль симуляційного навчання у підвищенні якості 

медичної допомоги / В. В. Артьоменко//Журнал управлін-
ня закладом охорони здоров’я : Консультаційно-довідкове 
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номічного роз- витку – Україна», 2007–2014. – № 12. – С. 
40–48. 
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навЧання Студентів оСновам еКСтреноЇ медиЧноЇ допомоги новонародЖеним 
дітям з виКориСтанням моЖливоСтеЙ СимуляЦіЙного Центру яК ваЖливиЙ етап 

підготовКи СуЧаСного ліКаря 

Боярчук О.Р., Бурбела Е.І., Волянська Л.А., Мудрик У.М., Цимбалюк Г.Ю., Пасяка Н.В.
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»

Невідкладна медична допомога новонародженим дітям 
на первинному рівні має визначальне значення для їх по-
дальшого лікування і прогнозу видужання. Головними фак-
торами у цьому процесі виступають своєчасність надання 
допомоги, професійна підготовка спеціаліста, а також від-
повідне інструментальне та медикаментозне оснащення. 

Кафедрою дитячих хвороб з дитячою хірургією ДВНЗ 
«Тернопільський державний медичний університет імені 
Івана Горбачевського МОЗ України» започатковано на-
вчання студентів 5 курсу медичного факультету на базі 
симуляційного центру у рамках занять розділу «Неонато-
логія». Матеріально-технічну базу складає комплект ма-

некенів віку недоношених та здорових новонароджених, 
віртуальні комп’ютерні програмами, мобільні апарати для 
інструментально-функціональної діагностики. Симуля-
ційне заняття структурно поділено на частини: визначення 
вхідного рівня знань, семінар, пребрифінг (інструктаж), 
власне симуляційний тренінг, у якому використовується 
активне навчання, дебрифінг (аналіз проведених дій) та 
визначення вихідного рівня знань. В основу активного на-
вчання покладено принцип безпосередньої участі кожного 
студента із групи. Це зобов’язує викладача трансформува-
ти кожного з них в учасника навчального процесу, зробити 
його дієвим, як таким, що самостійно веде пошук шляхів 
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і способів вирішення проблем, що вивчаються на занятті. 
Кожен член групи на осліп обирає свою «роль», після чого 
кожна бригада отримує ситуаційну задачу-завдання, яку 
розігрують за алгоритмом, як за сценарієм, згідно отри-
маних ролей. Використання манекенів та спеціального 
оснащення дозволяє максимально наблизити ситуацію до 
реальних обставин, зробити її реалістичною. При цьому 
створюються умови для удосконалення вивченої напе-
редодні  практичної навички, відпрацювання алгоритму 
невідкладної допомоги до певного рівня автоматизму. За-
пропонований нами метод навчання дозволяє змоделюва-

ти ситуацію, де на суб’єкта впливає висока ступінь відпо-
відальності, і тоді істотну ресурсну роль відіграє набута 
в процесі тренінгу навичка– можливість діяти в екстри-
мальних умовах. 

Ситуаційно-рольові (ділові) ігри є перспективним 
методом навчання, що забезпечує набуття навичок, тре-
нування та відпрацювання алгоритму дій у кожній кон-
кретній ситуації, стимулює увагу, розвиває мислення, що 
є життєво необхідним при наданні невідкладної медичної 
допомоги в ранньому неонатальному періоді безпосеред-
ньо на первинній ланці.

ШляХи поКраЩення виКладання праКтиЧниХ навиКів з дитяЧоЇ ХірургіЇ в умоваХ 
СимуляЦіЙного Центру

Веселий С.В. , Кліманський Р.П. , Юдін О.І. 
Донецький національний медичний університет

вступ. Формування професійної компетенції лікаря 
передбачає оволодіння не тільки системою професійних 
знань, а й умінь та професійних навичок [1, 2]. На сучас-
ному рівні розвитку вищої медичної освіти актуальним є 
створення центрів симуляційної медицини з інноваційни-
ми фантомами та тренажерами. Це обумовлено тим, що на 
клінічних кафедрах не завжди є можливість показати пев-
ні практичні навички та маніпуляції. У деяких випадках 
студенти не мають можливості, в тому числі з точки зору 
етичних аспектів, відпрацювати окремі прийоми лікуваль-
них чи діагностичних маніпуляцій: різноманітні ендос-
копічні обстеження, лапароскопічні методи оперативних 
втручань, пункції та т.п. Для вирішення цієї проблеми та 
покращення професійних навичок студентів з дисципліни 
дитяча хірургія доцільно організовувати практичні центри 
симуляційної медицини на базі вищих медичних навчаль-
них закладів [3, 4].

основна частина. На базі навчально-практичного 
центру симуляційної медицини Донецького національно-
го медичного університету існують симулятори за осно-
вними напрямками медичних спеціальностей, дитячої хі-
рургії зокрема. З метою покращення практичних навиків 
у дитячій хірургії використовуються манекени та фанто-
ми для плевральних, перикардіальних та абдомінальних 
пункцій (лапароцентезу); тренажер для серцево-легеневої 
реанімації з контролем ефективності надання невідклад-
ної допомоги; тренажер для відпрацювання ендоскопіч-
них методів діагностики; манекен для ректального огляду; 
тренажер для відпрацювання хірургічних маніпуляцій при 
лапароскопічних втручаннях ; фантом для катетеризації 
сечового міхура та ін. Наявність перерахованого вище 
обладнання дає можливість значній кількості студентів, 
лікарів-інтернів і курсантів під час навчання на кафедрі 
дитячої хірургії вдосконалити та відпрацювати певні ма-
ніпуляції та практичні навички. Для цього викладачами 
кафедри були розроблені покрокові інструкції для прове-
дення різноманітних маніпуляцій та практичних навиків 
на вищеперерахованих тренажерах, що дозволило оптимі-
зувати навчальний процес.

Під час навчання на циклі дитячої хірургії студенти 
двічі проходять заняття в симуляційному центрі. Освоєн-
ня практичних навичок включає оволодіння методикою 
плевральної та перикардіальної пункції, ректального об-
стеження, постановки сечових катетерів. Крім того, сту-
денти відпрацьовують різноманітні хірургічні маніпуляції 

при лапароскопічних втручаннях, знайомляться з ендос-
копічними методами діагностики– такими як гастроско-
пія, колоноскопія, ректороманоскопія та ін. Для кожного 
з перерахованих вище навиків в центрі є відповідні фан-
томи, тренажери та весь спектр необхідних хірургічних 
інструментів. Заняття включають в себе перегляд навчаль-
них відеофільмів за окремими темами, подальше обгово-
рення теоретичної частини з розбором протоколів вико-
нання хірургічних маніпуляцій. При виконанні практичної 
частини заняття кожний студент (курсант) має можливість 
кілька разів відпрацювати практичні навики та маніпуля-
ції під контролем викладача. Навчальний процес в центрі 
симуляційної медицини побудований таким чином, щоб 
студенти в достатньому обсязі освоїли теорію та відпра-
цювали на представлених тренажерах різні хірургічні ма-
ніпуляції та практичні навики.

Таким чином, робота навчально-практичного центру 
симуляційної медицини дозволяє підвищити якість на-
вчання студентів та курсантів за спеціальністю «дитяча 
хірургія» та оволодіти новими високотехнологічними ме-
тодиками. Заняття на тренажерах дають можливість бага-
торазових повторів та відпрацювання практичних навиків, 
що тягне за собою значне зменшення числа лікарських по-
милок і можливих ускладнень при виконанні маніпуляцій 
у лікарській практиці.

висновки. Застосування потужностей навчально-
практичного центру симуляційної медицини дає мож-
ливість студентам і курсантам вивчити та закріпити ал-
горитм виконання практичних навичок, оцінити рівень 
отриманих знань, набутих навичок і вмінь за спеціальніс-
тю «дитяча хірургія».
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eXpeRIence of SImulatIon tRaInIng technologIeS In KhaRKIv natIonal medIcal 
unIveRSIty

Dashchuk А. М., Pustova N. O., Dobrzhanska Ye. I.
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У статті висвітлені питання необхідності впроваджен-
ня технологій симуляційного навчання в практику вищої 
медичної освіти. Наведено досвід методів симуляційного 
навчання на кафедрі дерматології, венерології і СНІДу 
Харківського національного медичного університету. Роз-
глядаються варіанти застосування симуляційних техно-
логій та підкреслюється їх роль у підготовки майбутніх 
лікарів.

Ключові слова: медична освіта, симуляційні техно-
логії, студент, пацієнт, практичні навички.

The article highlights the need for the introduction of 
simulation training technologies into the practice of higher 
medical education. The experience of simulation training 
methods at the Department of Dermatology, Venereology and 
AIDS of Kharkiv National Medical University is presented. 
The options for using simulation technologies are considered 
and their role in preparation of future physicians is emphasized.

Key words: medical education, simulation technologies, 
student, patient, practical skills.

вступ. Розвиток сучасної медичної освіти в Україні 
потребує удосконалення педагогічних технологій та мето-
дів навчання. Підготовка випускників медичних універ-
ситетів повинна ґрунтуватися на динамічній комбінації 
знань, вмінь та професійних якостей. Стрімкий розвиток 
науково-технічного прогресу, використання у практичній 
діяльності лікаря сучасних приладів та обладнання, вима-
гає від майбутніх лікарів здобуття практичних навиків та 
вмінь, які вони повинні отримати під час навчання. Важ-
ливою складовою залишається впровадження наскрізного 
практично-орієнтованого навчання при вивченні дисци-
плін професійної підготовки.

Внесення до стандартів вищої освіти обов’язкового 
засвоєння практичних навичок вимагає проведення ряду 
організаційних заходів з їх контролю. У багатьох кра-
їнах 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 стрім-
ким ростом високотехнологічних засобів діагностики, лі-
кування, профілактики і реабілітації пацієнтів. Кількість 
практичних навичок, які повинен опанувати лікар, значно 
зросла. На сьогодні не завжди можливим є забезпечення 
навчального процесу, відпрацювання обов’язкових прак-
тичних навичок й алгоритмів надання невідкладної та 
екстреної допомоги, тематичними пацієнтами та хворими 
з відповідними невідкладними станами. Важливим факто-
ром також є той факт, що права пацієнта вимагають його 

згоди на виконання тих чи інших дій. Тому, з кожним ро-
ком все більш актуальним стає правовий аспект навчання 
студентів біля ліжка хворого та відпрацювання практичних 
навичок. Зустрічається багато випадків незгоди пацієнтів 
на проведення обстеження їх студентами, виконання сту-
дентами маніпуляцій, оперативних прийомів. Тому пробле-
ма пошуку нових технологій та методів навчання студентів 
є актуальною проблемою вищої медичної школи. З точки 
зору світового досвіду перспективним в цьому напрямку 
є симуляційне навчання. Передумовами впровадження си-
муляційного навчання стало стрімке впровадження великої 
кількості віртуальних технологій у різні сфери діяльності 
людини. В українській системі охорони здоров’я впрова-
джуються різноманітні фантоми, моделі, муляжі, трена-
жери, віртуальні симулятори та інші технічні засоби на-
вчання. Всі ці засоби дозволяють моделювати процеси та 
ситуації професійної діяльності медичних працівників [1].

мета роботи. Ознайомити викладачів з методами си-
муляційного навчання, які застосовуються на кафедрі дер-
матології, венерології і СНІДу Харківського національно-
го медичного університету.

основна частина. Для реалізації Закону України 
«Про вищу освіту» [2], в медичних вузах стали організо-
вувати фантомні класи або центри, де студент на різних 
манекенах і симуляторах може відпрацювати і освоїти не-
обхідний перелік практичних навичок. На кафедрі дерма-
тології, венерології і СНІДу Харківського медичного уні-
верситету широко застосовують методики симуляційного 
навчання. По перше на кафедрі працює унікальний му-
ляжний музей. Тому на кожному занятті студенту демон-
струють муляжі з захворюваннями по темі заняття. Інколи 
це єдина можливість наочно в 3D форматі побачити рідкі 
хвороби. Це завжди викликає зацікавленість у студентів та 
дозволяє підвищити якість навчання.

Однак, жоден манекен не в змозі передати емоції жи-
вої людини. Студенти часто стикаються з проблемою, яка 
виникає у них при спілкуванні з пацієнтом. Студенти, які 
добре володіють теоретичною частиною, при спілкуванні 
з пацієнтом раптом розгублюються, ніяковіють і не можуть 
зв’язати двох слів. І всім нам знайома зворотна ситуація, 
коли студент не знає теоретичного матеріалу і абсолютно 
не готовий до заняття– раптом виявляє чудеса комунікації, 
і в кінцевому результаті заслуговує довіру хворого. Для 
відпрацювання комунікативних навичок при спілкуванні з 
пацієнтами можливе застосування симуляційних техноло-
гій. Наведемо приклали трьох варіантів.

Перший варіант. У зарубіжній практиці подібні техно-
логії з’явилися давно. За кордоном залучають пацієнтів-
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акторів, так званих «стандартизованих пацієнтів», яким, 
як правило, є актор зі стажем, пенсійного віку, який прой-
шов короткочасну підготовку по симуляції патологій. Ті, 
що навчаються (студенти), відпрацьовують самостійно 
практичні навички, обстежують «пацієнтів», роблять при-
значення і виробляють тактику лікування. Але залучення 
професійних акторів вимагає серйозного фінансування.

Другий варіант. В якості статистів можливо також ви-
користання студентів-волонтерів. У деяких ВНЗ під час 
проведення занять в центрах практичної підготовки вико-
ристовують «статистів» з числа студентів, які навчаються. 
Групу «статистів», як правило, підбирають з числа студен-
тів не молодше 3 курсу медичного факультету. Основним 
критерієм вибору даної категорії студентів є те, що сту-
денти 3 курсу проходячи навчання на основних базових 
кафедрах, отримують теоретичні основи нозології і при 
проведенні певного рівня підготовки здатні змоделювати 
різні клінічні ситуації. Підготовка студентів «статистів» 
включає:

- Вивчення теорії дисципліни;
- Додаткова теоретична підготовка з використанням 

мультимедійних комплексів і обговоренням кожної нозо-
логії з викладачами кафедр;

- Демонстрація тематичних пацієнтів в клініці;
- Створення симуляційних комплексів з пацієнта, но-

зології у вигляді аплікаційної-художнього макета, і алго-
ритму допомоги даному потерпілому;

- Відпрацювання на практиці кожного елемента екс-
треного випадку.

Дана методика має низку переваг у порівнянні з тра-
диційними моделями «стандартизованого пацієнта» і до-
зволяє забезпечити:

- Реалістичність дії «статиста», який знає не тільки 
клінічну картину, але і патофізіологію розвитку клінічної 
ситуації, що моделюється;

- Можливість повного контролю викладачем прове-
дення рольових ігор та можливість «статистам» змінити 
клінічну модель в результаті зміни клінічної ситуації;

- Економічність, залучення в якості «статистів» сту-
дентів медичних ВНЗ не вимагає матеріальних витрат;

- Отримання не тільки теоретичних знань, але і мож-
ливість оцінити різні клінічні ситуаційні задачі з викорис-
танням реальних постраждалих-статистів.

Однак використання студентів– волонтерів можливе 
не на постійній основі, з огляду на їх зайнятість, необхід-
ність готуватися до занять на інших кафедрах.

Існує також третій варіант: Проведення практичних 
занять з використанням техніки «ділових ігор». Такі ме-
тодологічні прийоми знайшли широке застосування на ка-
федрі дерматології, венерології та СНІДу нашого універ-

ситету. Студенти завжди з великим задоволенням беруть 
участь в проведенні занять за типом «ділових ігор». Як 
правило, такі заняття проводяться на остаточному етапі 
навчання, коли студенти вивчили більшість захворювань. 
Викладач пропонує студенту підготувати історію хвороби 
по конкретному захворюванню, яке вивчається під час на-
вчання дисципліни на кафедрі. Студент сам вигадує істо-
рію хвороби і грає роль пацієнта. Викладач лише консуль-
тує. В опитуванні такого «пацієнта» може брати участь 
один студент або вся група. Заняття по типу ділових ігор 
завжди викликають великий інтерес у студентів і в той же 
час вимагають великої роботи самих студентів. Студент, 
який грає роль хворого повинен блискуче знати захворю-
вання, прояви якого він симулює. А студенти, які грають 
роль лікарів, повинні добре знати всі захворювання, які 
вивчаються на кафедрі, щоб зуміти поставити правильний 
діагноз.

висновки. В результаті засвоєння симуляційних тех-
нік в студентів формуються загальнокультурні і професій-
ні компетенції, які допоможуть стати їм кваліфікованими 
фахівцями. Симуляційні технології навчання є не лише 
складовою частиною клінічної підготовки, а й одним з 
пускових механізмів у формуванні клінічного мислення 
на високомотивованому рівні. Описані в статті психоло-
го-педагогічні прийоми і методики є цінним інструментом 
розвитку і вдосконалення одержуваних студентами про-
фесійних навичок і можуть бути використані на різних 
етапах освітньої діяльності. Симуляційний метод навчан-
ня відображає майбутнє медичної освіти. Його слід вико-
ристовувати, щоб забезпечити зв’язок між навчальними 
класами та клінічними умовами. Симуляція не замінить 
прямий контакт з пацієнтом і навчання на робочому міс-
ці, але вона допомагає компенсувати дефіцит навчального 
часу і зменшення тривалості безпосередньої роботи з па-
цієнтом.
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вступ. Класична система клінічної медичного осві-
ти не здатна повною мірою вирішити проблему якісної 
практичної підготовки лікаря[1,2]. Головними перешкода-
ми цьому є відсутність безперервного зворотного зв’язку 
між студентом і педагогом, неможливість практичної ілю-
страції всього різноманіття клінічних ситуацій, а також 

морально-етичні та законодавчі обмеження в спілкуванні 
студентів з пацієнтом. Тому ключовим завданням сучасної 
вищої і післядипломної медичної освіти є створення умов 
для розвитку в студентів широкого спектру компетенцій і 
міцно закріплених практичних навичок без ризику завдати 
шкоди пацієнту. Симуляційні технології в медицині є но-
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вим для вітчизняної охорони здоров’я форматом навчання 
з вираженим практичним акцентом[3]. Актуальним зали-
шається питання щодо поширення досвіду використання 
симуляційних методик у післядипломній освіті та безпе-
рервному професійному розвитку лікарів. 

Основна частина. Ефективна методика формування 
навичок при симуляційному навчанні повинна бути пред-
ставлена  у вигляді алгоритму[3], тобто набору прийомів, 
які виконуються у певному порядку. Навички не форму-
ються одномоментно. Необхідна спеціальна система си-
муляційного навчання для забезпечення поетапного їх 
формування. На першому етапі здійснюється оволодіння 
структурою й усіма операційними діями, на другому-від-
бувається доведення навичок до автоматизму з урахуван-
ням необхідної складності, швидкості, легкості і якості 
виконання. Правильність і стійкість сформованого досві-
ду досягається тільки багаторазовим застосуванням прак-
тичних навичок. Ключовим моментом в освоєнні навичок 
на симуляційному обладнанні є їх повторюваність і ета-
лонність під час відпрацюванні на різних кафедрах. Симу-
ляційне навчання передбачає осмислене оволодіння дією. 
Саме тому тренінг – це не просто багаторазове повторення 
дії, а й обов’язково свідома дія, з метою удосконалення 
кожної наступної дії. Теоретична підготовка до виконання 
практичних навичок симуляційного модуля повинна про-
водитися попередньо. Таке навчання має одну з багатьох 
важливу перевагу[4]. Це можливість об’єктивного контр-
олю знань і умінь. Робота на будь-якому тренажері і симу-
ляторі може бути зафіксована, проаналізована та оцінена. 
З іншого боку, симуляційне навчання не є протиставлен-
ням традиційному навчанню– «біля ліжка пацієнта». Яким 

би високотехнологічним не був симулятор-тренажер, він 
не зможе замінити реального пацієнта. Симуляційні на-
вчання і навчання «біля  ліжка пацієнта»– взаємодопов-
нюючі складові частини сучасної медичної освіти. У ви-
кладанні дисципліни «Дерматовенерологія» використання 
імітаційних технологій має свої особливості, пов’язані зі 
специфічним клінічним перебігом шкірних та венеричних 
захворювань.

висновки. Для безперервної та ефективної роботи 
системи симуляційного навчання необхідним є вирішен-
ня низки наступних завдань: інтеграція симуляційного  
навчання в єдину діючу систему медичної освіти на всіх 
рівнях, впровадження системи обов’язкової симуляційної 
атестації практичних навичок і умінь за спеціальністю, 
створення симуляційних центрів, розробка методичного 
забезпечення симуляційного навчання[2-4].
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СимуляЦіЙні методи яК еФеКтивна СКладова праКтиЧно оріЄнтованого 
навЧання ліКарів-інтернів за СпеЦіальніСтю «Стоматологія»

Дорошенко О. М., Сіренко О. Ф.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика

вступ. Підготовка лікарів-інтернів за спеціальніс-
тю «Стоматологія», окрім набуття теоретичних знань та 
основ клінічного мислення, передбачає потужну практич-
ну складову. Для здійснення своєї професійної діяльності 
кожен випускник інтернатури має володіти всіма необхід-
ними мануальними навиками для відтворення маніпуля-
цій в умовах клінічної практики. Застосування симуляцій-
них методів навчання дозволяє зменшити стресове наван-
таження на осіб, які навчаються, а також знизити ризик 
клінічних помилок під час прийому хворих.

основна частина. Поряд із запровадженням індиві-
дуально-орієнтованого навчання з об’єктивною оцінкою 
діяльності осіб, які навчаються [1], важливим компонен-
том підготовки лікарів-інтернів за спеціальністю «Стома-
тологія» є практично орієнтоване симуляційне навчання із 
застосуванням сучасних інформаційних технологій.

Впродовж останніх десятиліть симуляційні технології 
в медичній освіті стрімко набирають популярності у ба-
гатьох країнах світу, в т. ч. як метод удосконалення серед-
овища навчання, максимально наближеного до клінічної 
практики, що підвищує інтерес студентів та лікарів-інтер-
нів до процесу навчання [2, 3]. Результати досліджень вка-
зують на те, що застосування розширених стимуляційних 
методів може виступати прогностичним критерієм успіш-
ності осіб, які навчаються, у розділах стоматології, зо-

крема, естетичній стоматології та протезуванні. Отримані 
Gottlieb R. та співавт. (2017) дані підкреслюють прогнос-
тичну значимість оцінювання рівня підготовки лікарів-ін-
тернів під час симуляційного навчання на різних етапах 
розвитку психомоторних навиків [4]. Комп’ютеризований 
супровід симуляції дозволяє отримати негайний зворотній 
зв’язок для полегшення розвитку практичних навиків лі-
карями-інтернами, які надалі будуть закріплюватись під 
час наступних етапів клінічного навчання [4]. 

Традиційне симуляційне навчання в стоматології пе-
редбачає використання штучних пластикових зубів, роз-
ташованих на моделі або на манекені, прикріпленому до 
крісла для імітації умов клінічної роботи або розташо-
ваному на спеціальній підставці, а також ендодонтичних 
пластикових блоків. Удосконалене симуляційне навчання 
включає приєднання оцінюючого пристрою та відповід-
ного програмного забезпечення для обробки даних, що 
дозволяє визначити індивідуальний успіх кожної особи, 
яка навчається, а також дає уявлення щодо ергономіки під 
час роботи [4, 5].

Серед інших переваг симуляційного навчання слід 
відзначити можливість набуття клінічного досвіду та 
формування клінічного мислення без ризику для паці-
єнта. Завдяки можливості об’єктивної оцінки ступеня 
оволодіння практичними навиками, тобто набуття про-
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фесійної майстерності, та багаторазового відпрацювання 
стоматологічних маніпуляцій на моделях та фантомах до-
сягається необхідний рівень практичної компетентності 
лікарів-інтернів. Передклінічна підготовка у фантомному 
класі дозволяє знизити стрес при виконанні самостійних 
маніпуляцій із індивідуальною корекцією викладачем та 
контролем правильності виконання за допомогою сучас-
них комп’ютерних технологій.

Мотиваційним чинником, що спонукатиме лікарів-
інтернів до практичного вдосконалення, є проведення 
конкурсу найкращих робіт з можливістю подальшого під-
твердження професійної майстерності при виконанні ма-
ніпуляцій в умовах клініки. 

Сучасні науково-педагогічні методологічні підходи 
до навчання в інтернатурі із застосуванням комп’ютерних 
технологій та науково-технічних знань забезпечує підго-
товку висококваліфікованих спеціалістів, які здійснювати-
муть свою практичну діяльність відповідно до міжнарод-
них вимог шляхом ефективного використання матеріаль-
но-технічного і наукового потенціалу.

висновки. Індивідуалізований підхід до визначення 
рівня професійної майстерності на початкових етапах на-
вчання в інтернатурі за допомогою симуляційних техноло-
гій забезпечує якісну підготовку фахівців та надає можли-
вість підбору ефективних психолого-педагогічних засобів 

для тих, хто має труднощі у навчанні, так само як і для 
мотивування успішних лікарів-інтернів.
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СимуляЦіЙні теХнологіЇ в удоСКоналенні СпеЦіаліСтів з ультразвуКовоЇ 
діагноСтиКи

Доценко М.Я., Боєв С.С., Шехунова І.О., Молодан О.В., Герасименко Л.В., Малиновська О.Я.
Державний заклад «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»

вступ. Поява високих технологій в медицині, при-
скорення темпу життя, наростаючий обсяг знань, впро-
вадження нових лікувально-діагностичних методик – все 
це ставить перед сучасною системою медичної освіти за-
вдання з розробки якісно нових підходів у підготовці ка-
дрів для охорони здоров’я. Принцип практичного навчан-
ня «Дивись і повторюй» перестав відповідати сучасним 
вимогам. На передній план виходить симуляційне навчан-
ня – один з найбільш ефективних методів набуття прак-
тичних навичок [1-4]. Cимуляційний тренінг має цілий 
ряд переваг перед традиційною системою підготовки: па-
цієнт не страждає від дій лікаря-початківця; тренінг про-
водиться незалежно від наявності в клініці відповідних 
пацієнтів і графіка роботи лікувального закладу; складний 
або невдалий етап може відпрацьовуватися неодноразово; 
за рахунок об’єктивізації оцінки підвищується кінцевий 
результат практикуму .

основна частина. Черезстравохідна ехокардіогра-
фія – малоінвазівне ультразвукове дослідження серця і 
великих судин, що виконується зі стравохідного доступу з 
використанням спеціальних датчиків. Застосування через-
стравохідної ехокардіографії забезпечує більш якісну ві-
зуалізацію лівого передсердя та вушка лівого передсердя, 
що є основними джерелами тромбоутворення. Цей метод 
визнаний «золотим стандартом» для виявлення тромбів у 
порожнинах передсердь, визначення структурно-функціо-
нальних змін в передсердях. Чутливість методу у виявлен-
ні тромбів становить 92-100 % , специфічність – 98-100 %.

Однією з основних проблем у вивченні трансезофа-
гальної ехокардіографії на кафедрі кардіології ДЗ «ЗМА-

ПО МОЗ Украни» є обмежений доступ до сучасного уль-
тразвукового обладнання, а також невелика кількість па-
цієнтів, що потребують цього методу дослідження. Саме 
тому для опанування методу черезстравохідної ехокардіо-
графії застосовується тривимірна модель Transesophageal 
echocardiography Standard Views module, що розроблена 
відділенні анестезіології госпіталю м.Торонто (Канада). 
Вона дає можливість вивчити всі 20 стандартних трансе-
зофагальних позицій використовуючи два візуальних ме-
тоди одночасно: 1) тривимірне зображення серця, що кру-
титься в певній площині і 2) відповідне цій площині тран-
сезофагальне ехокардіографічне зображення у вигляді 
кліпу. Тривимірну модель серця в різних площинах можна 
розгортати навколо своєї осі, вивчаючи взаємозв’язок між 
тривимірними структурами серця і двомірним ехокардіо-
графічні зображенням.

висновок. Дана тривимірна модель може застосову-
ватись викладачами для навчання невеликих груп студен-
тів та самоосвіти.
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вступ. В умовах реформування освітнього проце-
су, а також збільшення інформаційного навантаження на 
студентів класична патерналістична модель викладання, 
яка будувалася на основі запам’ятовування студентами 
поданого викладачем матеріалу, виявляється неефектив-
ною. Через це все більшого розповсюдження набувають 
інноваційні методи навчання, спрямовані на створення і 
використання нових ефективних програм, форм методів і 
засобів трансляції знань і взаємодії педагога зі студента-
ми. Важливе місце серед них займають симуляційні ме-
тоди навчання, такі як кейс-метод, «віртуальний пацієнт», 
фантомні технології та ін. [1]

Серед симуляційних методів важливе місце займає 
саме кейс-метод, оскільки він простий у виконанні та 
дозволяє студентам систематизувати отримані знання та 
усвідомити їх практичне значення. Суть методу полягає 
у створенні конкретних ситуаційних завдань, що можуть 
зустрітися в практиці лікаря. У процесі вирішення таких 
завдань – «кейсів»– у студентів формуються професійні 
компетенції, необхідні для успішної діяльності лікаря [2]. 

Якщо кейс-метод дозволяє поглибити теоретичну під-
готовку студентів, то використання фантомів (муляжів) 
дозволяє відпрацювати практичні навички.

метою цієї роботи було оцінити ефективність засто-
сування симуляційних методів навчання студентів.

матеріали і методи. Заняття проводилися з дисциплі-
ни «Клінічна анатомія та оперативна хірургія» у студентів 
2 курсу медичних факультетів. Для кращого засвоєння 
теоретичних знань студентам пропонувалося вирішення 
клінічних задач. Для освоєння практичних навичок зі сту-
дентами проводилися заняття з використанням фантомів 
– муляжів, що дозволяють студентам тренувати практичні 
навички, передбачені за програмою (наприклад, накладан-
ня швів на шкіру, катетеризація сечового міхура у чоло-
віків, зупинка кровотечі з магістральних судин). Напри-
кінці кожного заняття пройдений матеріал закріплювався 
демонстрацією учбових відеофільмів з пройденої теми. 
Після закінчення проходження студентами дисципліни 
був оцінений їх рівень знань шляхом тестового контролю 
та порівняний з рівнем знань студентів, які навчалися у 
попередні роки з переважанням патерналістичної моделі 
навчання.

результати та їх обговорення. Розв’язання клінічних 
задач студентами 2 курсу має деякі особливості у зв’язку 
з недостатньою фундаментальною базою та відсутністю 
клінічної бази. Тому клінічні ситуації мали на меті не 
встановлення діагнозу, а надання топографо-анатомічного 
обґрунтування симптомів пошкоджень та оперативних до-
ступів. Наприклад під час проходження теми «Оперативна 
хірургія вмісту порожнини черепа» студентам пропонува-
лася наступна задача: «У хворого перелом основи черепа, 

оЦінКа еФеКтивноСті заСтоСування СимуляЦіЙниХ методів навЧання на КаФедрі 
КлініЧноЇ анатоміЇ та оперативноЇ ХірургіЇ

Євтушенко І.Я., Падалиця М.А., Погорєлова О.О.
Харківський національний медичний університет, кафедра клінічної анатомії та оперативної хірургії

що супроводжується кровотечею з вух і симптомом “оку-
лярів.» Під час розв’язання студентами задачі вони мали 
відповісти на наступні питання:

На якому рівні виник перелом основи черепа?
Яка топографо-анатомічна основа виникнення симп-

тому “окулярів” і кровотечі з вух?
Про що свідчить лікворея?
Крім того з ряду тем зі студентами були проведені за-

няття з використанням фантомів. Такі заняття дозволили 
студентам краще засвоїти практичні навички, зрозуміти 
з якими труднощами можна зіткнутися в ході виконання 
маніпуляцій і як їх вирішити.

Перегляд наприкінці заняття відеофільмів з засвоєної 
теми дозволив студентам уявити хід операцій та система-
тизувати отримані знання.

У групах з використанням симуляційних методів на-
вчання середній відсоток правильних відповідей на під-
сумковий тестовий контроль склав 98%. В групах, де за-
стосовувалася патерналістична модель викладання, серед-
ній рівень успішності складання підсумкового контролю 
становив 80,1%. Оцінка показників успішності: після вве-
дення симуляційних методів навчання якісна успішність 
склала 42% і середній бал – 4,3, а при застосуванні па-
терналістичної моделі, якісна успішність складала 27% і 
середній бал – 3,8. Отже відповідно до результатів оціню-
вання рівня знань студентів, ми бачимо краще засвоєння 
матеріалу та кращий рівень успішності при використанні 
симуляційних методів навчання.

Крім того студенти відмічали, що такий підхід до за-
своєння матеріалу їх зацікавив, дозволив краще розібра-
тися в матеріалі, яскраво проілюстрував «сухі» відомості, 
взяті ними з підручників під час підготовки до занять.

висновки. Застосування симуляційних методів на-
вчання, таких як кейс-метод та застосування фантомів, 
підвищує ефективність засвоєння студентами матеріалу, 
зацікавлює та заохочує їх до навчання. Вирішення клініч-
них завдань дозволяє поглибити рівень засвоєння теоре-
тичного матеріалу та наочно продемонструвати студентам 
можливості його застосування у лікарській практиці. За-
няття з використанням фантомів дозволяють студентам 
відпрацювати практичні навички, володіння якими під-
вищує якість підготовки студентів медичних факультетів.

література
1. Никоненко О.С., Шаповал С.Д., Дмитрієва С.М. та 

ін. Використання методик симуляційного навчання у під-
вищенні професійної компетентнції лікарів та парамеди-
ців на кафедрах ДЗ «ЗМАПО МОЗ України». – Медична 
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доСвід впровадЖення СимуляЦіЙниХ теХнологіЙ в навЧання ліКарів-інтернів 
СпеЦіальноСті “загальна праКтиКа-СімеЙна медиЦина” при КоморбідниХ СтанаХ

Єгоренко О.С., Первак М.П., Караконстантин Д.Ф., Онищенко В.І.
Одеський національний медичний університет, м. Одеса, Україна

вступ. Коморбідні стани мають великий вплив на 
клінічні прояви, діагностику та лікування захворювань. У 
зв’язку із цим, під час лікування хворих з коморбідною па-
тологією, сучасний лікар повинен мати не тільки глибокі 
теоретичні знання, але й вміння ретельно аналізувати та 
індивідуально підходити до кожного пацієнта.

Протягом останнього часу з’явилось багато результа-
тів досліджень, що виявили прямий зв’язок між наявніс-
тю у хворого хронічного обструктивного захворювання 
легень та перебігу кардіоваскулярної патології, зокрема 
фібриляції передсердь, тромбоемболії легеневої артерії, 
інфаркту міокарда тощо [1].

основна частина. Нами було обрано рандомізовану 
групу лікарів-інтернів спеціальності «Загальна практика-
сімейна медицина» в кількості 110 осіб. Дана група була 
розподілена на дві підгрупи (50 та 60 курсантів). Лікарі-
інтерни першої підгрупи проходили навчання із застосу-
ванням high-fidelity манекену дорослого чоловіка та по-
дальшим дебрифінгом на базі Навчально-інноваційного 
центру практичної підготовки лікаря та кафедри симуля-
ційної медицини [2]. Друга підгрупа навчалась по тради-
ційній системі навчання. 

Наприкінці циклу навчання у двох підгрупах прово-
дились контрольні сценарії із заповненням check-листів, 
анкетування та тестування [3]. 

Були отримані наступні результати: в першій підгру-

пі відсоток курсантів, які під час вибору схеми лікування 
хворого враховували не тільки основне захворювання, а 
й супутні коморбідні стани, що суттєво позначилось на 
подальшому прогнозі для пацієнта, склав 86, а в другій 
підгрупі — 15%. В другій підгрупі дії курсантів були пе-
реважно направлені на лікування основного, на той час, 
захворювання, не беручі до уваги інші супутні патології.

висновки. За результатами навчання всі курсанти 
визнали важливу роль коморбідних станів в практиці сі-
мейного лікаря, їх вплив на прогноз для життя пацієнта. 
Результати нашого дослідження доводять ефективність 
та необхідність впровадження симуляційних технологій в 
освітню медичну систему на післядипломному рівні.

література
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ЄвропеЙСьКі Стандарти навЧання у СимуляЦіЙніЙ медиЦині. доСвід одеСьКого 
наЦіонального медиЧного універСитету

Запорожан В.М., Ульянов В.О., Тарабрін О.О., Суслов О.С., Сажин Д.С.
Одеський Національний Медичний Університет

вступ. Практичні навички клінічної роботи до застосу-
вання їх на реальних пацієнтах повинні набуватись в спеці-
альних центрах, оснащених високотехнологічними трена-
жерами і комп’ютеризованими манекенами, що дозволяють 
моделювати клінічні ситуації. Однією з важливих переду-
мов в реалізації даного принципу є створення сучасних 
симуляційних центрів. У цьому посібнику обговорюються 
проблеми, які необхідно вирішити для успішного і ефек-
тивного впровадження симуляційного навчання в медичну 
освіту, а також поради з побудови занять зі студентами, ін-
тернами та лікарями-курсантами різних спеціальностей.

основна частина. Реформування та модернізація 
галузі охорони здоров’я, постійне підвищення вимог до 
якості надання медичної допомоги населенню потребують 
від лікарів та медичного персоналу в цілому досконально-
го володіння не тільки теоретичною базою, але й мати пев-
ний практичний досвід. Проходячи навчання в медичному 
закладі (вищому або середньому), студенти майже завжди 
відчувають дефіцит практичного аспекту підготовки. Для 
цього існує ряд перешкод – це і неможливість відтворення 
більшості практичних маніпуляцій, відсутність тематич-
них пацієнтів, етико-деонтологічні, морально-етичні та 
законодавчі обмеження у взаєминах між студентами та па-
цієнтами. Тому найважливішими завданнями сучасної се-
редньої, вищої та післядипломної медичної освіти є ство-

рення умов для якісної підготовки висококваліфікованих 
спеціалістів в різних медичних галузях, відпрацювання та 
закріплення практичних навичок без ризику заподіяння 
шкоди пацієнту та розвиток здатності швидко приймати 
рішення і бездоганно виконувати більшість маніпуляцій 
та втручань. У зв’язку із цим, впровадження симуляційно-
го методу навчання як одного із базисних, широкий спектр 
тренажерів для відпрацювання практичних навичок із ви-
соким рівнем реалістичності, комп’ютерне та віртуальне 
моделювання різноманітних клінічних ситуацій являє со-
бою нове спрямування в сучасній вітчизняній школі під-
готовки висококваліфікованих медичних кадрів вищої та 
середньої ланки.

Переваги симуляційного тренінгу:
• Клінічний досвід у віртуальному середовищі без ри-

зику для пацієнта;
• Об’єктивна оцінка досягнутого рівня майстерності;
• Необмежена кількість повторів для відпрацювань 

навичок;
• Відпрацювання дій при рідкісних та таких, що за-

грожують життю, патологіях;
• Знижений стрес під час перших самостійних мані-

пуляцій;
• Розвиток як індивідуальних умінь і навичок, так і 

здатності командної взаємодії.



478

В січні 2014 року на базі Одеського національного 
медичного університету було створено перший на тери-
торії України Навчально-Інноваційний Центр Практичної 
Підготовки Лікаря, який оснащений найсучаснішим об-
ладнанням, аналогів якому не існує в країні. В навчанні 
використовуються такі методики, як моделювання різного 
рівня складності, гібридна симуляція, «стандартизований 
пацієнт» та ін. Центр координує свою роботу з провідни-
ми у світі центрами симуляційних технологій навчання 
і по праву претендує на статус базового для підвищення 
навичок, кваліфікації та перепідготовки лікарів з усіх ре-
гіонів України. 

висновки. Центр являється мультидисциплінарним, 

багатопрофільним та високотехнологічним закладом, ме-
тою якого є високоякісна професійна підготовка фахівців 
різних галузей згідно із вимогами практичної охорони 
здоров’я.

література.
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виКориСтання СимуляЦіЙного навЧання при вивЧенні  аКуШерСтва 

Кислюк В. П., Романішина О. В.
Ківерцівський медичний коледж

вступ. В епоху науково-технічного прогресу, розви-
тку сучасних  комп’ютерних технологій традиційні форми 
навчання не можуть забезпечити в повній мірі виконан-
ня завдань, які стоять перед викладачами для підготовки 
майбутніх фахівців. Моделювання професійної діяльнос-
ті, активне вирішення студентами клінічних ситуацій, що 
вимагають швидких чітких дій медперсоналу особливо 
важливі на заняттях з акушерства. Акушерські ускладнені 
ситуації вимагають моментальної реакції і конкретної дії. 
Затримка, навіть на декілька хвилин, може призвести до 
важких наслідків. Для якісного оволодіння практичними 
навичками, на нашу думку, ефективним є метод симуля-
ційного навчання, який сприяє підготовці висококваліфі-
кованого та  конкурентноспроможного фахівця.

основна частина. Використання симуляційного ме-
тоду, як найвищого рівня навчального процесу дає мож-
ливість максимально наблизити студентів до умов їхньої 
майбутньої професійної діяльності, сприяти подоланню 
переходу від умовного до реального хворого. Створена 
клінічна ситуація вимагає від студентів активізації мис-
лення, пошуку додаткових даних, узагальнення, прове-
дення диференціальної діагностики і конкрентних дій. 
Симуляційні навчання  найбільш ефективні на практич-
них заняттях і дають можливість відтворити професійне 
середовище, норми поведінки, послідовних дій, розгор-
нути логічний пошук вирішення проблеми. Симуляційне 
навчання спрямоване на надання невідкладної допомоги в 
акушерській практиці.

Робота студентів на фантомах-симуляторах дозво-
ляє продемонструвати і відпрацювати практичні навички 
шляхом багаторазового практичного тренінгу за заданими 
алгоритмами, доведення чіткості дій до автоматизму з ба-
гаторазовим повторенням.

 Використання сучасного методу симуляційно-
рольової гри, забезпечує командне навчання, професійну 
компетентність студентів, можливість вчитися на своїх по-
милках на симульованих пацієнтах.

У зв’язку з новітніми освітніми вимогами підготовки 
медичних фахівців симуляційні центри є сучасними світо-
вими стандартами професійного навчання студентів. Це у 
свою чергу сприяє підвищенню професіоналізму молодих 
фахівців та зростанню якості медичних послуг. 

Так як створення симуляційних центрів з сучасними 
багатофункціональними манекенами для потреб коледж-

ної освіти є проблемним з фінансових питань, для по-
кращення відпрацювання навичок по веденню пологів, 
на практичних заняттях проводяться симуляційні рольові 
ігри на основі клінічного протоколу МОЗ України № 624 
«Нормальні пологи». 

Навчання при підготовці та проведення рольової гри 
проходять у вигляді активної взаємодії студентів та викла-
дача в моделюванні клінічної ситуацій. В сценарії гри ролі 
розподіляються згідно з навиками, вміннями та бажання-
ми студентів. Основним завданням в процесі симуляції є 
вирішення поставленої акушерської задачі– сучасне ве-
дення пологів.

Згідно клінічного сценарію розроблено 5 робочих 
місць: 

• роділля,
• партнер на пологах,
• акушерка приймального відділення,
• акушерка пологового відділення,
• дитяча медична сестра.
Викладач в процесі симуляційно-рольової гри вико-

нує роль чергового лікаря акушерської бригади.
Проведення рольової гри, де усі ролі (в тому числі і 

роділлі) виконують студенти, дає можливість емоційно 
посилити відпрацювання поставлених цілей та досягнен-
ня кінцевого результату, психологічно зблизити учасників 
гри та викладача-наставника.

В процесі підготовки та проведення гри, навчання 
молодого фахівця та відпрацювання практичних навичок 
проходить без стресу для студента, з багаторазовими по-
втореннями клінічної ситуації при неточностях чи помил-
ках у виконанні навичок. Відпрацювання симуляційних 
ігор дозволяє студентам почувати себе впевненіше при 
проходженні виробничої та переддипломної практики, 
мотивує студентів до покращення теоретичного рівня під-
готовки.

Обов’язковим елементом навчання є проведення ана-
лізу роботи кожного із учасників і всієї команди студентів 
під час гри, можливість студенту зробити висновки про 
його роль  у виправленні тієї чи іншої клінічної ситуації, 
яка була відворена.

Велика увага у процесі симуляційного навчання на-
лежить викладачу, який створює позитивну психологічну 
атмосферу, демонструє правильне виконання навиків від-
повідно до алгоритму, звертає увагу на помилки студентів 
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і групи в цілому, висловлення зауважень в доброзичливій 
формі.

висновки. Проведення симуляційних рольових ігор 
вимагає глибоких знань предмету, а також оволодіння на-
вичками розігрування ролей, що досягається довготрива-
лою підготовкою їх при систематичному застовуванню на 
заняттях.

Практичні навички є центральною частиною про-
фесіоналізму медиків в досягненні успішних результатів 
лікування, які більшою мірою залежать від розуміння і 
техніки.

Таким чином застосування симуляційного навчання 
дозволяє студентам закріпити отримані ними знання, від-
працювати практичні навички, комунікацію і командну 
гру. Це дає можливість максимально адаптувати студентів 
до майбутньої професійної діяльності, підготувати до са-
мостійної роботи в медичних закладах.

література.
1. Використання методик стимуляційного навчання у 

підвищенні профе-сійної компетенції лікарів та парамеди-
ків на кафедрах ДЗ «ЗМАПО МОЗ

України» / О.С. Никоненко, С.Д. Шаповал, С.М. Дми-
трієва, Т.О. Грицун // Медична освіта. – 2016. – No 2. – С. 
120–123.
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В.В.  Артьоменко, Д.А.  Новіков,  О.С.  Єгоренко,  С.С.  
Семенченко  //  Управління  Закладом охорони здоров’я. – 
2015, No 6. – С. 70–76.
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виКориСтання методу «caSe StudIeS» яК теХнологіЇ СимуляЦіЙного навЧання у 
виЩіЙ медиЧніЙ ШКолі

Ковальова Т.Д.
Запорізький державний медичний університет

вступ. Реформування системи охорони здоров’я Укра-
їни в першу чергу вимагає удосконалення вищої медичної 
освіти та підвищення практично орієнтованої підготовки 
лікарів з урахуванням потреб охорони здоров’я населення 
і міжнародних стандартів. Симуляційне навчання здатне 
максимально наблизити медичну освіту до реальних умов 
практичної діяльності, сприяє опануванню системи умінь 
стосовно успішного виконання конкретних типів профе-
сійної лікарської діяльності та підвищення якості медич-
ної допомоги [1]. Структура та методологія симуляційного 
навчання в медицині обумовлюють необхідну професійну 
підготовку спеціалістів. Симуляційне навчання передба-
чає моделювання клінічних ситуацій, що, у свою чергу, 
дозволяє відпрацювати навички дій майбутньої профе-
сійної діяльності. Одним із методів, що передбачає ви-
користання конкретних ситуацій (випадків із практики) з 
певного розділу чи теми навчального курсу для сумісного 
розбору, обговорення та прийняття рішення є метод «Сase 
studies». У рамках даного методу також застосовується 
мозковий штурм у межах малої групи і публічний виступ з 
презентацією та захистом висунутого рішення. Саме тому, 
актуальним є впровадження даного активного методу на-
вчання у освітній процес у вищих медичних закладах.

основна частина. Кейс-метод у підготовці лікаря 
тлумачиться як метод навчання, що використовує опис 
(демонстрацію) та аналіз реальних клінічних ситуацій з 
метою формування у майбутнього спеціаліста певного до-
свіду вирішення проблем у професійній діяльності. Ме-
тод сприяє розвитку у студентів самостійного мислення, 
уміння вислуховувати і враховувати альтернативну точку 
зору, аргументовано висловити свою. За допомогою цього 
методу студенти мають можливість проявити й удоскона-
лити аналітичні та оціночні навички, навчитися працю-
вати в команді, знаходити найбільш раціональне рішення 
поставленої проблеми.

Варто зазначити, що акцент навчання переноситься не 

на оволодіння готовим знанням, а на його вироблення, на 
співтворчість студента і викладача. Технологія методу по-
лягає в наступному: за певними правилами розробляється 
модель конкретної ситуації, що сталася в реальному жит-
ті, і відображається той комплекс знань і практичних нави-
чок, які студентам потрібно отримати; при цьому викладач 
виступає в ролі ведучого, генеруючого питання, фіксую-
чого відповіді, підтримуючого дискусію. Даючи студен-
там завдання у формі кейсів, викладач відкриває їм значно 
більшу можливість поділитися своїми знаннями, досвідом 
і уявленнями, тобто навчитися не тільки у викладача, а й 
один у одного. Такий метод формує впевненість студентів 
у собі, у своїх здібностях. Вони активно вчаться слухати 
один одного і точніше висловлювати свої думки.

Що ж до класифікації кейсів, то в науковій педагогіч-
ній літературі існує чимало варіацій. Ми зупинимось на 
класифікації, яку пропонує European Case Clearing House 
(ECCH) [2]. 

Кейси-випадки. Це дуже короткі кейси, що описують 
один випадок. Кейси цього типу можуть використовувати-
ся під час лекції для демонстрації того або іншого поняття 
або як тема для обговорення. Їх можна швидко прочитати, 
і звичайно вони не вимагають від студентів спеціальної 
підготовки до початку занять. Кейси-випадки корисні при 
знайомстві з методом кейсів.

Допоміжні кейси. Основна мета такого кейса– переда-
ти інформацію. Це цікавіше, ніж традиційне читання або 
вивчення роздаткового матеріалу. Студенти набагато кра-
ще сприймають інформацію, представлену у вигляді кей-
са, ніж якби вона була в звичайному документі. Типовий 
допоміжний кейс може бути використаний як основа, на 
базі якої обговорюються інші кейси.

Кейси-вправи. Такі кейси дають студенту можливість 
застосувати певні прийоми і широко використовувати ма-
теріал кейсів, коли необхідні якісний та кількісний аналіз.

Кейси-приклади. При згадуванні слова «кейс» зви-
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чайно на розум приходять саме цей тип кейсів. Студенту 
необхідно проаналізувати інформацію з кейса і виявити 
найважливіші зв’язки між різними складовими. Звичайно 
тут постає питання: чому все відбулося неправильно, і як 
цього можна було уникнути? 

Комплексні кейси. Такі кейси описують ситуації, де 
значущі аспекти заховані у великій кількості інформації, 
частина якої неістотна. Завдання студента– відділити важ-
ливі аспекти від малозначущих і не звертати на них уваги. 
Складність може полягати в тому, що виділені аспекти мо-
жуть бути взаємопов’язані.

Кейси-рішення. Студентам необхідно вирішити, що 
вони робитимуть в обставинах, що склалися, і сформу-
лювати план дій. Для цього студенту необхідно розробити 
ряд обґрунтованих підходів і потренуватися у виборі під-
ходу, який більш всього націлений на успіх [5].

висновки: 1. Для якісного симуляційного навчан-
ня є необхідним залучення методу кейсів, що дозволяє 

сформувати у студентів конкретні професійні навички та 
уміння.

2. Варіативність методу кейсів надає можливість роз-
витку вміння аналізувати ситуацію, вибирати оптималь-
ний варіант і планувати його здійснення, що є надзвичай-
но важливими якостями для високопрофесійних фахівців 
галузі знань «Охорона здоров’я».

література: 
1. Використання методик симуляційного навчання у 

підвищенні професійної компетенції лікарів та парамеди-
ків на кафедрах ДЗ «ЗМАПО МОЗ України» / О.С. Нико-
ненко, С.Д. Шаповал, С.М. Дмитрієва, Т.О. Грицун // Ме-
дична освіта. – 2016. – № 2. – С. 120–123.

2. ЕССН the case for learning [Електронний ре-
сурс]. − Режим доступу: ˂http://www.ecch.com/educators/
casemethod/resources/ freecasesoverview˃. − Загол. з екра-
ну. − Мова рос.

оптимізаЦія праКтиЧноЇ підготовКи Студентів-медиКів ШляХом впровадЖення 
СимуляЦіЙного методу навЧання

Колотило Н.П., Мазур П.Є.
Кременецьке медичне училище імені Арсена Річинського

вступ. В умовах неминучих еко номічних та політич-
них змін в житті українського сус пільства зростає інтерес 
до фахівця– медика, здатного до само реалізації, самороз-
витку, вміючого  мислити і самостійно вирішувати питан-
нях, що стосу ються його професійної ком петентності.

Тож, потреба сьогоден ня– це формування іннова-
ційної особистості, якій при таманні такі риси: творча ком-
петентність, емоційна стійкість, інтелект, рефлексив ність. 

Розвиток високопрофесійної особистості, здатної 
ефективно діяти в умовах ринкової економіки, значною 
мірою залежить від сучасної освітньої системи. Тому в 
підготовці медичних працівників  зростає роль оптиміза-
ції їх практичної підготовки шляхом застосування методу 
симуляційного навчання. 

основна частина. Користування симуляційними тех-
нологіями дає можливість об’єктивної оцінки  прийняття 
рішень і визначення кількості помилок протягом навчання. 

Окрім того, симуляційне навчання сприяє покращен-
ню особистісної та командної компетентності в клінічних 
умовах, виробляє оперативність у виконанні вірних дій і 
розподілі обов’язків, підвищує ефективність роботи ко-
манди та дотримання протоколів надання допомоги при 
невідкладних станах.

В основу занять покладено фантомно-симуляцій-
ний метод навчання який дає змогу швидкого оволодін-
ня практичними навичками найбільш наближеними до 
реалій життя за допомогою механічної, комп’ютерної та 
фантомної систем. Клінічні навички засвоюються завдяки 
використанню манекенів, симуляторів, тренажерів.

Метою запровадження такого методу навчання є ба-
жання організувати освітнє середовище та створити умови 
для якісної підготовки висококваліфікованих медиків, па-
рамедиків та перепідготовки медичних спеціалістів.

Внаслідок застосування симуляційного методу навчан-
ня усуваються такі дефіцити: обмеження кількості годин 
для вивчення клінічних дисциплін; відсутність тематичних 
пацієнтів; високоякісна практична підготовка; неможли-

вість відтворення більшості практичних маніпуляцій; ети-
ко-дентологічні, морально-естетичні та законодавчі обме-
ження у взаємодіях між студентами та пацієнтами.

Введення фантомно-симуляційного методу дозво-
ляє студентам: відпрацьовувати групову взаємодію та 
генералізацію рішень; отримувати зворотній зв’язок 
від розв’язання нетипових завдань і симуляцій; відчути 
впевненість при роботі з реальним пацієнтом; зменшити 
кількість помилок в медичній практиці; довести до авто-
матизму навички шляхом багаторазового повторення од-
них і тих самих дій; об’єктивно реєструвати параметри ви-
конання професійних маніпуляцій; придбати навички без 
ризику для пацієнтів; отримати незалежність від роботи 
клінік.

Викладачі медичних навчальних закладів в даний час 
працюють над проектом створення «симуляційних цен-
трів», основним завданням яких має стати підвищення 
якості підготовки фахівців на основі інноваційних форм і 
методів навчання, контролю.

Організація навчання в центрах здійснюватиметься 
шляхом створення умов для самостійного виконання діа-
гностичних та лікувальних маніпуляцій на тренажерах у 
вигляді тренінгів, які поділяються залежно від аудиторії 
осіб, тематики та цілей.

В даний час  для навчання застосовуються тренін-
ги класу «Базова медична практика» для відпрацювання 
практичних навичок з використанням моделей та симуля-
торів низького рівня складності.

 Нажаль, про УЗ – навігатори, манекени hi-fidelity кла-
су, які досконало відтворюють фізіологію людини, можли-
вість аускульторії  серцевих тонів, дихальних шумів, пере-
вірки пульсу; СЛР з використанням справжньої апаратури 
для штучної вентиляції легень, у яких запрограмована фі-
зіологічна відповідь манекена на всі дії студентів, зокрема 
на введення фармакологічних препаратів, їх дозу, шляхи 
введення; виведення необхідних вітальних параметрів па-
цієнта на монітор – ми можемо лише мріяти.
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Особливими перевагами симуляторів високого рівня 
реалістичності є: безпровідний зв’язок «манекен – моні-
тор – мережа», повна автономність, можливість програ-
мування будь-якої клінічної ситуації, паталогічних станів, 
складних для показу в клінічній практиці.

Симуляція потребує наявності комп’ютеризованого 
манекена людини у повний зріст, який запрограмований 
для відображень фізіологічної відповіді на дії студента.

Сьогодні викладачі, широко застосовуючи  ігрові 
технології, практично наблизилися до навчання за допо-
могою метода «стандартизований пацієнт», який надає 
можливість безпосереднього спілкування із пацієнтами 
– спеціально підготовленими особами, котрі імітують той 
чи інший паталогічний стан. Роль «стандартизованого 
пацієнта» часто виконують студенти – старшокурсники, 
викладачі. Вони, попередньо ознайомлені із сценарієм у 
якому викладенні скарги та дані аналізів пацієнта, симу-
люють симптоматику захворювання. Студенти ж повинні 
зібрати анамнез, провести огляд, розробити план додатко-
вого обстеження, розпізнати хворобу, визначити попере-
дній діагноз надати невідкладну допомогу. 

Рольові ігри поетапно розвивають події, починаючи 
із ситуації вдома, далі   студенти продовжують надавати 
допомогу на ФАПі, в жіночій консультації, приймальному 
відділенні, палаті інтенсивної терапії, стаціонарі тощо.

Тут можна імітувати нестандартну ситуацію при якій 
на перше місце виходить не об’єм, а якість наданої допо-
моги, етичні або законодавчі питання. Такі мультидисци-
плінарні командні тренінги допомагають відпрацьовувати 
алгоритми дій у конкретній клінічній ситуації, оптимізу-
вати командну роботу, вчать чітко розподіляти посадові 
обов’язки. 

В процесі гри учасники вчаться відверто висловлю-
вати свої думки, розпочинати та підтримувати розмову з 
пацієнтом.

Студенти реально оцінюють власні здібності,  що до-

поможе їм уникнути «синдрому емоційного вигоряння».
На заняттях крім манекенів, «стандартизованих паці-

єнтів» використовують відеотехніку для фіксації усіх дій, 
що дає можливість проаналізувати додержання алгорит-
мів надання допомоги, її своєчасності та послідовності. 
Аналіз слід починати з моменту, щойно медпрацівник 
постукав у двері, привітався, представився. Оцінюємо з 
якою інтонацією він говорив, чи використовував жести, 
міміку. Це ніби погляд медика на себе зі сторони. 

висновок. Симуляційне навчання посідає особливе 
місце у підготовці медичних кадрів для надання високо-
професійної медичної допомоги там, де має значення не 
лише вчасність  та кваліфікація, але й створення позитив-
них психологічних тренінгів, коли слово заміняє лікаря, а 
порада – рятує життя.

Саме впровадження «симуляційного» навчання в ме-
дицині повинно стати базовим для підготовки  конкурен-
тоздатних фахівців; становленням  медичних працівників 
як професіоналів й цілісних особистостей.   
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мета роботи: на основі досвіду роботи міжкафе-
дрального навчально-тренінгового центру ДВНЗ «Тер-
нопільський державний медичний університет імені І.Я. 
Горбачевського МОЗ України», визначити роль симуляцій-
ного навчання в системі додипломної підготовки лікарів.

основна частина. Сучасний етап перетворень, дик-
тує нові вимоги до лікарів, а відповідно вимагає перетво-
рень і вищої медичної школи. Незважаючи на бурхливий 
розвиток електроніки, компʼютерної техніки, лікар будь-
якої спеціальності зобовʼязаний оволодіти всім арсеналом 
накопичених знань і умінь, які дозволять йому у тяжкій си-
туації вибрати єдино правильний діагноз і провести адек-
ватні лікувальні заходи. Допомогти в цьому йому повинна 
оптимальна програма освоєння необхідними професій-

ними навичками, що спирається на широке впроваджен-
ня сучасних тренажерних комплексів нового покоління, 
створення базових навчальних центрів і плавно перекидає 
місток від імітації в клініку до реального пацієнта.

В системі вищої медичної освіти симуляційне навчан-
ня суттєво долає прогалину між теоретичною підготовкою 
студента і набуттям клінічного досвіту.  При цьому сту-
денти мають можливість поетапно освоювати практичні 
вміння і реалізувати клінічні сценарії як віртуальні, так і 
під час роботи в команді з симульованими пацієнтами, що 
максимально забезпечує ефективність навчання і відтво-
рює реальні умови роботи фахівця в майбутньому.

Важливе значення має кадрова забезпеченість на-
вчально-тренінгового центру спеціально підготовлени-
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ми викладачами-координаторами напрямків підготовки 
студентів, що дозволяє проводити науковий пошук, екс-
периментування в технологіях викладання з виходом на 
клінічні бази і теоретичні кафедри. Симуляційні техноло-
гії в навчанні студентів формують клінічне мислення на 
високому і мотивованому рівні.

висновок. Симуляційне навчання є однією із складо-
вих  освітнього процесу та забезпечує  досконалу практич-
ну підготовку лікарів.   Дебрифінг є визначальним чинни-
ком самоаналізу студентом виконаних ним видів робіт в 
симуляційному центрі та стимулює до поглиблення теоре-
тичних знань та практичних вмінь.

Ключові слова: симуляційне навчання, стандартизо-
ваний пацієнт, освітній процес, дебрифінг, практичні на-
вички.

the objective of this study is to determine the role of 
simulation education in the system of undergraduate doctor 
training on the basis of experience of the interdepartmental 
education and training centre of I. Ya. Horbachevsky Ternopil 
State Medical University.

discussion. The modern stage of transformation puts new 
demands on doctors, and therefore requires the transformation 
of a higher medical institution. Despite the rapid development 
of electronics and computer technology, a doctor of any spe-
cialty is obliged to master the entire set of knowledge and 
skills that will allow him to choose the only correct diagno-
sis in a difficult case and perform adequate therapy measures. 
The optimal program of mastering the necessary professional 
skills should help him in this. This program is based on the 
widespread introduction of modern training complexes of a 
new generation, the development of basic training centers and 
it smoothly moves from imitation beyond the clinic to the real 
patient.

Simulation training significantly overcomes the gap be-
tween the theoretical training of a student and getting of their 
clinical experience in the system of higher medical education. 
At the same time, students have the opportunity to master 
practical skills gradually and implement clinical scenarios 
both virtual ones and while working in a team with simula-
tion patients, which maximizes the effectiveness of training 
and reproduces the real working conditions of a specialist in 
the future.

An important role is played by a staff of education and 
training centre, i.e. by specially trained teacher-coordinators of 
different fields of education, as it allows to conduct research, 
experimentation in teaching technology with access to clinical 
and theoretical departments. Simulation technology develops 
clinical thinking at a high and motivated level in the training 
process of students.

conclusion. Simulation-based training is one of the com-
ponents of the educational process and provides a perfect prac-
tical training of doctors. Debriefing is a determining factor in 
the student’s introspection of their work in the simulation cen-
ter and it stimulates the deepening of theoretical knowledge 
and practical skills.

Key words: simulation training, standardized patient, 
educational process, debriefing, practical skills.

вступ. Процес реформування і модернізації охорони 
здоровʼя особливо загострили проблему професійної під-
готовки медичних працівників. Стало очевидним, що іс-
нуюча медична освіта недостатньо задовольняє умови ро-
боти системи охорони здоровʼя, які постійно змінюються, 
потреби та очікування суспільства. 

Для створення гарантій якості медичної допомоги та 
підготовки фахівців в охороні здоровʼя були розроблені 
«Міжнародні стандарти в медичній освіті», які прийняті 
Всесвітньою організацією охорони здоровʼя та Всесвіт-
ньої медичної асоціацією (1). Ці стандарти формулюють 
наступні вимоги до сучасних медичних навчальних про-
грам:

• навчання має базуватися на принципах доказової ме-
дицини;

• необхідно навчати розумінню формування наукового 
знання і критичного мислення;

• методи навчання повинні ґрунтуватися на доказових 
принципах ефективного засвоєння знань;

• активно використовувати інформаційні та комуніка-
ційні технології;

• інтенсивно навчати практичним навичкам в реаль-
них умовах.

У звʼязку з цим, останнім часом відмічається зсув 
пріоритетів освітнього процесу від здобування знань до 
формування професійних компетенцій. Компетентнісний 
підхід у вищій освіті спрямований на формування про-
фесійних компетенцій як здатності студентів використо-
вувати засвоєні фундаментальні знання, вміння і навички 
для вирішення практичних і теоретичних завдань, що ви-
никають у їх професійній діяльності. Назріла необхідність 
перейти від навчання, яке інформує, до активних форм 
навчання, які моделюють і формують майбутню профе-
сійну діяльність. Активізація навчання дозволяє готувати 
фахівця, здатного швидко адаптуватися до мінливих ви-
робничо-економічних умов, бачити проблеми та напрямки 
галузі охорони здоровʼя, розробляти і професійно прийма-
ти оптимальні альтернативні рішення.

Останніми роками формується принципово нова кон-
цептуальна модель медичної освіти, де замість заклику: 
«освіта на все життя» декларується новий підхід – «освіта 
через усе життя» (life-longeducation або life-longlearning). 
Медичну освіту вважають процесом безперервного на-
вчання, який починається з моменту вступу до медичного 
університету і закінчується після припинення медичної 
практики. У звʼязку з цим, Кабінет Міністрів України 28 
березня 2018 року прийняв постанову «Про затверджен-
ня Положення про систему безперервного професійного 
розвитку фахівців у сфері охорони здоров’я», яка створює 
основні організаційні засади функціонування системи без-
перервного професійного розвитку фахівців у сфері охо-
рони здоров’я. Це безперервний процес навчання та вдо-
сконалення професійних компетентностей фахівців після 
здобуття ними вищої освіти у сфері охорони здоров’я. Він 
дозволить фахівцю підтримувати або покращувати стан-
дарти професійної діяльності відповідно до потреб сфери 
охорони здоров’я та триває впродовж усього періоду про-
фесійної діяльності.

Однією з головних проблем у вищій медичній освіті є 
створення умов для оволодіння необхідним обсягом прак-
тичних навичок і умінь. За цих умов освоєння більшості з 
них можливо лише в теоретичному форматі, що повʼязано 
як з ризиками ускладнень при виконанні певних медичних 
маніпуляцій, так і з правовими та етичними нормами. 

Особливо ускладнюється  ситуація у клінічній підго-
товці студента. З одного боку існують всезростаючі вимо-
ги нових державних освітніх стандартів до професійних 
компетенцій випускників, а з іншого поглиблюються за-
гально відомі проблеми клінічних кафедр щодо забезпе-
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чення освітнього процесу тематичними хворими, недоско-
налим є контроль за якістю виконання кожним студентом 
обʼєктивного обстеження пацієнта.  

Сучасні тенденції медичної освіти пропонують ви-
користання симуляційної техніки для досягнення макси-
мально можливого ступеня реалізму при імітації різно-
манітних клінічних сценаріїв, а також відпрацювання 
технічних навичок окремих діагностичних та лікувальних 
маніпуляцій [2,3]

У літературі останнім часом зʼявляються переконливі 
дані щодо ефективності використання симуляторів у про-
грамах навчання студентів [4,5].

Проте освітні програми поки що не визначають роль 
і місце симуляційного навчання в освітньому процесі, не 
визначена методика і дидактика навчання.

У зв’язку з цим університети самостійно визначають 
роль і місце симуляційного питання у підготовці фахівців 
з вищою освітою за спеціальностями галузі знань «Охоро-
на здоров’я» [6].

мета роботи: на основі досвіду роботи міжкафе-
дрального навчально-тренінгового центру ДВНЗ «Тер-
нопільський державний медичний університет імені І.Я. 
Горбачевського МОЗ України» (ТДМУ), визначити роль 
симуляційного навчання в системі додипломної підготов-
ки лікарів.

основна частина. Перший досвід роботи міжкафе-
дрального навчально-тренінгового центру ТДМУ, який 
розпочав свою роботу 1 вересня 2016 року, показав до-
цільність інвестування коштів у втілення ідеї симуляцій-
ного навчання і отримав позитивні відгуки при анкетуван-
ні  студентів. 

На площі близько 600 кв.м. створені та оснащені ма-
некенами навчальні лабораторії, в яких студенти мають 
змогу відпрацьовувати практичні навички і роботу з си-
мульованими пацієнтами при вивченні хірургії, ортопедії 
та травматології, домедичної допомоги, анестезіології та 
реаніматології, екстреної та невідкладної медичної допо-
моги, акушерства та гінекології, педіатрії, терапії, офталь-
мології та оториноларингології. Крім цього, передбачено 
кабінети для дебрифінгу та віртуального навчання. 

За час діяльності Центру викладачі і студенти наочно 
пересвідчились в тому, що відпрацювання практичних на-
вичок шляхом освоєння алгоритму кожної маніпуляції на 
основі використання навчальних тренажерів і муляжів, 
робота з симульованим пацієнтом, робота в команді з ви-
користанням сучасних манекенів, проведення дебрифінгів 
суттєво покращують рівень практичної підготовки. 

У залі медичних маніпуляцій проходять заняття з 
сестринської практики та догляду за хворими. Зал осна-
щений сучасним обладнанням та тренажерами для ви-
конання основних типів ін’єкцій, постановки внутріш-
ньовенного катетера, пункції плевральної порожнини та 
основних заходів догляду за хворими. Студенти також 
мають змогу відпрацювати техніку внутрішньокісткової 
інфузії із застосуванням внутрішньокісткових ін’єкторів 
BIG та EZ-IO. У світовій практиці потреба до кісткового 
доступу виникає в 10 % пацієнтів у невідкладному стані. 
На практичних заняттях під контролем викладача студен-
ти відпрацьовують усі етапи проведення маніпуляцій– від 
підготовки рук медперсоналу та необхідного обладнання 
до техніки виконання процедури. Оснащення дає змогу 
реалістично симулювати проведення маніпуляції, відчути 
потрапляння голки у просвіт судини чи кістки. 

Для вивчення офтальмології створена окрема на-
вчальна кімната з сучасними офтальмоскопами та мане-
кеном, який симулює патологію очного дна. Кожен сту-
дент, після відповідного інструктажу викладача з  техні-
ки застосування офтальмоскопа і підготовки пацієнта до 
офтальмоскопії, має змогу проглянути понад 60 типів па-
тологічних змін очного дна, характерних для різноманіт-
них очних і соматичних патологій. Ці навички особливо 
актуальні в сучасних умовах, адже більшість випускників 
буде спрямована на забезпечення первинної ланки охоро-
ни здоров’я, де офтальмоскопія є обов’язковим елементом 
обстеження сімейним лікарем.   

У терапевтичному залі проходять заняття з фізикаль-
ного обстеження хворих, при вивченні дисципліни «Про-
педевтика внутрішньої медицини». Зал оснащений ма-
некеном з віртуальним фонендоскопом, який забезпечує 
вислуховування серцевих тонів та легеневих шумів при їх 
функціонуванні в нормі та патології. Аускультацію мож-
на проводити як індивідуально через фонендоскоп, так і 
всією групою через аудіо систему. Студенти багаторазо-
во прослуховують різні патологічні звуки, які в клініці 
трапляються нечасто, що значно збагачує їх практичний 
досвід, навчаються аналізувати прослухане і формувати  
лікарський висновок.

При вивченні отоларингології студенти опановують 
техніку отоскопії в нормі і при патології. Спершу ви-
кладач проводить інструктаж з підготовки отоскопа до 
роботи, а далі особисто демонструє техніку отоскопії на 
здоровій людині. Після вивчення стану зовнішнього слу-
хового проходу і барабанної перетинки у здорового, сту-
дентам  пропонують провести отоскопію на симуляторі, в 
якому запрограмовано 12 варіантів патологічних процесів 
барабанної перетинки. Огляд кожного варіанту супрово-
джується коментарем викладача про специфіку нозології, 
проводиться дискусія щодо тактики лікування. Важливо 
відмітити, що кожному студенту відведено достатньо часу, 
щоб оглянути всі варіанти порушень барабанної перетин-
ки, виділити їх основні візуальні характеристики.

Вперше в Україні у міжкафедральному навчально-
тренінговому центрі створено можливість навчання в on-
line режимі з використанням програми віртуального па-
цієнта «Body Interact  - clinical reasoning education». Це 
навчальна програма віртуальних клінічних сценаріїв, які 
дають можливість у реальному режимі часу відтворити 
певну клінічну ситуацію з усім необхідним сучасним на-
бором обʼєктивних, лабораторно-інструментальних ме-
тодів обстеження та провести лікування відповідно до 
найновіших протоколів Європейських та Американських 
медичних асоціацій. У програмі передбачено 11 клінічних 
сценаріїв з невідкладної медицини, які використовують 
для навчання студенти випускного курсу університету, а 
також лікарі-інтерни і лікарі-курсанти. 

Для вивчення домедичної допомоги в екстремальних 
ситуаціях та екстреної і невідкладної медичної допомоги 
створено спеціальний зал «Екстреної медичної допомоги 
на місці події». Заняття включають вивчення техніки пер-
винного і вторинного обстеження постраждалого, викли-
ку бригади екстреної медичної допомоги, переведення по-
страждалого у стабільне положення на боці, забезпечення 
температурного балансу. Важливе значення має опануван-
ня навичками забезпечення прохідності дихальних шля-
хів, проведення базових реанімаційних заходів немовляті, 
дитині та дорослому з використанням автоматичного де-
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фібрилятора та надання домедичної допомоги при травмі.
Курс також передбачає опанування навичками до-

медичної допомоги в тактичній ситуації. Цьому сприяє 
наявність індивідуальних аптечок, військової амуніції та 
оснащення санітара.  

У 2017 році введені в дію інтегровані тренажерний 
і дебрифінг зали з напівпрозорю перегородкою, пультом 
управління симуляцією і відеофіксацією дій, що значно 
покращує відпрацювання роботи студентів у команді, 
сприяє виробленню в них навичок спілкування з постраж-
далим. Аналіз проведеної роботи під час дебрифінгу за-
безпечує вироблення в кожного студента індивідуальної 
програми самовдосконалення. 

Симуляційне навчання в педіатричній залі – важливий 
підготовчий етап для роботи з дітьми в клініці. Студенти 
на тренажерах засвоюють основні моменти по догляду за 
малюками, техніку антропометрії, особливості клінічного 
обстеження в педіатрії. Тепер важко уявити вивчення про-
педевтики педіатрії, особливо синдромів патології дихан-
ня і серцево-судинної системи без попереднього навчання 
із симульованим пацієнтом. Тренажер для відпрацювання 
практичних навичок має високий рівень реалістичності. 
Він дозволяє імітувати аускультативну картину дихальної 
і серцево-судинної систем як в нормі, так і при патології, 
враховуючи фізіологічні особливості дітей різних вікових 
груп. Викладач програмує симулятор, обирає сценарій, 
моделюючи потрібну клінічну ситуацію різного рівня 
складності. 

Окремий напрямок роботи в педіатричному залі сто-
сується базових і кваліфікованих заходів реанімації, які 
відпрацьовуються шляхом кількаразових  повторів мані-
пуляції, практичних навичок чи сценаріїв на манекені, що 
не можливо біля хворої дитини в клініці. 

У залі екстреної травматології студенти відпрацьову-
ють техніку накладання скелетного витягу на різні кістко-
ві сегменти. Лікарі-інтерни ортопеди-травматологи в ре-
жимі реального часу навчаються накладати стержневі апа-
рати зовнішньої фіксації на довгі трубчасті кістки верхніх 
і нижніх кінцівок та тазу, що є «золотим» стандартом у 
пацієнтів з політравмою. Також у даному залі проводяться 
відпрацювання проведення надкісткового металоостео-
синтезу пластинами різної модифікації та інтрамедуляр-
ного остеосинтезу стержнями. Зал оснащений всіма необ-
хідними інструментами, муляжами кісток, фіксаторами та 
систематично поповнюється витратними матеріалами. 

Робота в стимуляційному центрі дає можливість мо-
лодим спеціалістам призвичаїтись до роботи з силовим 
інструментом, із вираховуванням типу перелому, обирати 
ефективний метод фіксації та тип фіксатора, самостійно 
проводити репозицію та остеосинтез. Наведені маніпуля-
ції можна повторювати декілька разів, що дозволяє глиб-
ше засвоїти набуті практичні навички. 

Для вивчення акушерства та гінекології в стимуля-
ційному центрі обладнано акушерсько-гінекологічий зал. 
Цей зал розділений на дві зони – зону відпрацювання 
практичних навичок та зону симуляції з центром управ-
ління симуляцією. Зал обладнаний високотехнологічними 
манекенами, з високим рівнем реалістичності, які макси-
мально наближують відчуття студентів до реальних умов.

На практичних заняттях студенти відпрацьовують 
базові практичні навички з обстеження пацієнтки, вагіт-
ної жінки, роділлі та породіллі під контролем викладача, 
а також самостійно приймають фізіологічні пологи, про-

водять активне ведення ІІІ періоду пологів та доглядають 
за новонародженим. Завдяки програмному забезпеченню 
можна створити чимало сценаріїв, які імітують патологіч-
ні стани різного ступеня складності. Проводиться відпра-
цювання алгоритму дій у таких критичних ситуаціях як 
сідничне передлежання плода, дистопія плечиків, дистрес 
плода, післяпологова кровотеча, емболія навколоплідними 
водами. Під час такої роботи також відпрацьовуються на-
вички по вмінню працювати в команді.

Зал «Екстреної медичної допомоги» імітує відді-
лення невідкладної допомоги багатопрофільної лікарні 
(Emergency Department). Він складається з двох примі-
щень, розділених напівпрозорою перегородкою. У пер-
шій кімнаті розташоване функціональне ліжко з манеке-
ном, що симулює різноманітні патологічні стани, даючи 
можливість оцінити серцевий ритм, пульс, артеріальний 
тиск, сатурацію тощо. Є змога провести інтубацію та 
виконати ручну чи апарату ШВЛ. Показники життєді-
яльності манекена виводяться на спеціальний монітор. 
Манекен керується дистанційно. Навколо умовного па-
цієнта розміщена апаратура для діагностики і лікування 
(ЕКГ-апарат, дефібрилятор з кардіомонітором, інфузо-
мат, пульсоксиметр, засоби забезпечення прохідності ди-
хальних шляхів і штучної вентиляції легень, засоби до-
венного введення ліків). Все розміщено ергономічно від-
повідно до алгоритму обстеження за системою ABCDE 
та реального застосування. Відбувається відео зйомка з 
чотирьох камер, синхронно записується звук. Інформа-
ція надходить у суміжну кімнату асистентів, які візуаль-
но спостерігають за діяльністю команди, яка проводить 
діагностику пацієнта й одночасно надає допомогу. За-
вдяки незалежному озвучуванню, викладач-інструктор 
може зіграти роль пацієнта, відповідаючи в мікрофон 
на запитання студентів, які збирають анамнез, словесно 
реагуючи на проведене лікування. При потребі отрима-
ти додаткові дослідження, студенти мають змогу їх за-
мовити з наступним виведенням на додаткові монітори 
результатів аналізів, рентгенологічного дослідження чи 
компʼютерної томографії. 

Даний навчальний комплекс за своїми дидактичними 
і технічними можливостями відповідає сучасним симуля-
ційним залам, які використовуються у провідних європей-
ський університетах. 

Важливу роль у стимуляційному навчанні відіграє 
дебрифінг, який проводиться після виконання студента-
ми окремих маніпуляцій чи сценаріїв симульованих па-
цієнтів. Роль викладача під час дебрифінгу – з’ясувати в 
кожного студента його емоції і почуття під час виконання 
роботи, почути, що студенту вдалося зробити найкраще, а 
що вимагає вдосконалення. Завдяки можливості відеовід-
творення заняття, дивлячись на себе зі сторони, студенти 
повторно програмують свої дії для досягнення найкращо-
го результату. Це дає змогу їм в подальшому сміливіше і 
впевненіше працювати з реальними пацієнтами. 

Отже, в системі вищої медичної освіти симуляційне 
навчання суттєво долає прогалину між теоретичною під-
готовкою студента і набуттям клінічного досвіту (рис. 1)

Такий підхід дозволяє студентам поетапно освоювати 
практичні вміння і реалізувати клінічні сценарії як вір-
туальні, так і під час роботи в команді з симульованими 
пацієнтами, що максимально забезпечує ефективність на-
вчання і відтворює реальні умови роботи фахівця в май-
бутньому.
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Крім цього, міжкафедральний навчально-тренінго-
вий центр ТДМУ поступово стає навчально-методичним 
підрозділом, в якому здійснюється навчально-методична 
робота спеціально підготовленими викладачами-коорди-
наторами напрямків підготовки студентів, науковий по-
шук, експериментування в технологіях викладання з ви-
ходом на клінічні бази і теоретичні кафедри. Симуляційні 
технології в навчанні студентів розглядаються не тільки 
як складову частину клінічної підготовки, а як один з ме-
ханізмів, що формують клінічне мислення на високому і 
мотивованому рівні.

Таким чином, сучасний етап перетворень, диктує нові 
вимоги до лікарів, а відповідно вимагає перетворень і ви-
щої медичної школи. Незважаючи на бурхливий розвиток 
електроніки, компʼютерної техніки, лікар будь-якої спеці-
альності зобовʼязаний оволодіти всім арсеналом накопи-
чених знань і умінь, які дозволять йому у тяжкій ситуації 
вибрати єдино правильний діагноз і провести адекватні 
лікувальні заходи. Допомогти в цьому студенту повинна 
оптимальна програма освоєння необхідними професій-
ними навичками, що спирається на широке впроваджен-
ня сучасних тренажерних комплексів нового покоління, 

Рис. 1 – Послідовність здобуття знань і практичних навичок у вищому медичному навчальному закладі (сірим ко-
льором залито застосування засобів симуляційного навчання).

НАБУТТЯ БАЗОВИХ ТЕОРЕТИЧНИХ ЗНАНЬ

ВІДПРАЦЮВАННЯ ОКРЕМИХ ПРАКТИЧНИХ НАВИ-
ЧОК

ІНТЕРАКТИВНЕ СИМУЛЯЦІЙНЕ НАВЧАННЯ

РОБОТА В КОМАНДІ З СИМУЛЬОВАНИМ 
ПАЦІЄНТОМ

КЛІНІЧНИЙ ДОСВІД

створення базових навчальних центрів і плавно перекидає 
місток від імітації в клініку до реального пацієнта.

висновок. Симуляційне навчання є однією із складо-
вих  освітнього процесу та забезпечує  досконалу практич-
ну підготовку лікарів.   Дебрифінг є визначальним чинни-
ком самоаналізу студентом виконаних ним видів робіт в 
симуляційному центрі та стимулює до поглиблення теоре-
тичних знань та практичних вмінь.
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роль СимуляЦіЙного навЧання у праКтиЧніЙ підготовЦі Студентів-медиКів

Костенко І.Ф.
Одеський національний медичний університет

вступ. Найважливіше завдання вищої медичної шко-
ли – якісна підготовка кваліфікованих фахівців. Особли-
вого значення питання оптимізації практичної підготовки 
лікарів набуває на етапі реформування медичної галузі в 
Україні.

основна частина. Багато років в Україні панувала 
думка, що якісне навчання майбутнього фахівця-медика 
можливе тільки біля ліжка хворого. Однак, студенти мо-
лодших курсів, а часто і випускники, під час роботи з хво-
рим обмежуються збиранням анамнезу, тому що не готові 
до контактування з пацієнтами через низький рівень воло-
діння практичними навичками об’єктивного обстеження 
пацієнта та маніпуляційної техніки. Слід зазначити, що 
іноді відсутня достатня кількість хворих з певною пато-
логією, яких можна було б задіяти у навчальному процесі. 
Іншим важливим моментом є негативна реакція самих па-
цієнтів на спілкування зі студентами-практикантами. Згід-
но Амстердамської декларації з прав пацієнтів (1994 р.), 
кожна людина має право на повагу до особистості, право 
на згоду, у тому числі – на участь у науковому досліджен-
ні, право на конфіденційність. До того ж багато хворих у 
лікарнях перебувають у важкому стані, що утруднює їх 
участь у навчанні студентів. Ці обставини сприяли тому, 
що у закладах медичної освіти багатьох країн світу здавна 
використовуються манекени для навчання майбутніх фа-
хівців, що значно полегшує процес засвоєння знань. Крім 
манекенів у навчальному процесі застосовують велику 
кількість муляжів, які імітують різні частини тіла людини 
[1]. Сьогодні більше уваги приділяють сучасним манеке-
нам – симуляторам, на яких можна моделювати різнома-
нітні клінічні ситуації. Завдяки комп’ютерній програмі 
манекен імітує дихання і серцеву діяльність. Мета симу-
ляційного навчання –навчання , удосконалення і впевнене 
виконання практичних навичок, формування етапів алго-
ритму медичної допомоги, які потребують покращення, 

відпрацювання злагодженої роботи у команді [2]. Засто-
сування фантомів, муляжів, стимуляторів у навчальному 
процесі сприяє успішному засвоєнню теоретичних знань і 
опануванню практичними навичками, дозволяє уникнути 
помилок під час надання допомоги пацієнтам у скрутних 
ситуаціях. Багаторазове відтворення практичних навичок 
на стимуляторах, фантомах і муляжах дозволяє довести до 
автоматизму їх виконання  без ризику для пацієнтів.

Ми розуміємо, що оснащення повноцінного симуля-
ційного центру для кожної клінічної кафедри університету  
неможливо через високу вартість обладнання. Більшість 
наявного матеріально-технічного оснащення клінічних 
кафедр наочного приладдя є морально застарілим і  не від-
повідає сучасним вимогам.  На нашу думку, у вищих ме-
дичних навчальних закладах III-IV рівнів акредитації слід 
організувати кабінети доклінічної підготовки на кафедрах 
з хірургії, внутрішньої медицини,  догляду за хворими, 
педіатрії, оснастити їх сучасними муляжами і фантомами, 
оновити протоколи практичних навичок з надання допо-
моги хворим у різних клінічних ситуаціях. Після оволо-
діння практичними навичками обстеження пацієнта та на-
дання медичної допомоги певного рівня  студенти  будуть 
вільно почувати себе безпосередньо біля ліжка хворого, 
навчання у клініках стане більш ефективним.

висновок. Використання засобів стимуляційного на-
вчання сприятиме підвищенню якості підготовки кваліфі-
кованих фахівців галузі охорони здоров’я.
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вступ. Застосування сучасних технологій опанування 
й вдосконалення практичних навичок у фаховій підготов-
ці медичних працівників є важливою умовою для забез-
печення їх якісної професійної компетенції. Симуляційна 
освіта є однією з основних методик практичної підготов-
ки медичних фахівців у розвинених країнах. 

Відпрацювання навичок на роботах-симуляторах має 
доведену ефективність як в Україні, так і за кордоном 
[1–3]. Саме завдяки таким технічним засобам навчання 
створюються необхідні умови для засвоєння і закріплення 
практичних навичок, коли їх відпрацювання максималь-
но наближено до реальної діяльності фахівців. Видатний 
психолог та лікар К.К. Платонов писав про особливості 
навчання фахівців з використанням тренажерів: «Трена-
жер – це навчальний посібник, що дозволяє формувати 
навички, необхідні в реальних умовах праці» [1]. У цьому 
відмінність тренажера від наочних посібників, які лише 
«полегшують» формування навичок за допомогою знань. 
Сьогодні застосування симуляційних моделей та фантомів 
у навчанні лікарів загальної практики – сімейної медици-
ни задовольнять потреби досягнення певних компетенцій, 
до яких належить надання невідкладної допомоги.[4].

Формулювання цілей та постановка завдання. Техно-
логії симуляційного навчання використовуються при на-
вчанні інтернів та лікарів-курсантів на практичних занят-
тях, тренінгах та майстер-класах, відтворюються клінічні 
ситуації відповідно до мети навчання.

Симуляційна форма навчання є найбільш оптималь-
ною при наданні екстреної та невідкладної медичної до-
помоги. Саме в цьому випадку можливо більш повно й 
реалістично моделювати об’єкт у певній ситуації, отрима-
ти необхідні теоретичні та практичні знання, відпрацьо-
вувати конкретні навички, не завдаючи шкоди здоров’ю 
людини. Особливо гостро це питання стоїть для лікарів 
невідкладних станів та лікарів загальної практики. 

основна частина. У системі післядипломної медич-
ної освіти симуляційні технології лежать в основі деяких 
методик, покликаних допомагати відтворювати клінічні 
ситуації відповідно до мети навчання, повторення, оцін-
ки й дослідження. Симулятори варіюють від простих фі-
зичних моделей анатомічних структур до складних при-
строїв і манекенів з високою механічною реальністю і 
комп’ютерним управлінням.

Орієнтовна класифікація типів симуляторів, що ви-
користовуються у медичній освіті:

 комп’ютеризовані манекени, екранні симулятори 
(дозволяють імітувати відповідну реакцію);

· анатомічні моделі - використовуються для навчання 
окремих умінь і навичок;

· фантом - модель людини або його частини в справ-
жню величину, що заміщає оригінал, який зберігає тільки 
деякі важливі його властивості (сприяє формуванню сис-
теми взаємопов’язаних умінь і навичок);

   манекен - фігура, на якій можна формувати систему 
взаємопов’язаних умінь і навичок;

   тренажер - пристрій для штучного створення (іміта-
ції) різних ситуацій або об’єктів, що дозволяє формувати 
окремі навички та вміння;

·  стандартизовані пацієнти;

·  система ситуаційних завдань;
· навчальні ігри клінічного типу (дозволяють фор-

мувати вміння клінічного мислення);
· навчальні ігри організаційно-діяльнісного типу 

(сприяють формуванню професійних умінь і навичок ор-
ганізаційного характеру).

Симуляційні технології, запроваджені на кафедрі 
внутрішньої медицини № 2 і клінічної імунології та алер-
гології при навчанні інтернів та лікарів-курсантів, про-
водяться базі фантомного класу Навчально-наукового 
інституту якості освіти ХНМУ. Провідними стимуляцій-
ними методами в системі післядипломної медичної освіти 
є відпрацювання практичних навичок з невідкладної 
допомоги на медичних фантомах. Актуальність надання 
екстреної та невідкладної медичної допомоги, бажання на 
більш кваліфікованому рівні врятувати життя людей спря-
мовує на якісне відпрацювання практичних навичок. Саме 
в цьому випадку симуляційна форма навчання є найбільш 
оптимальною, оскільки дає можливість більш повно і ре-
алістично моделювати об’єкт в певній ситуації, набути 
необхідних теоретичних та практичних знань.

На базі кафедри внутрішньої медицини № 2 і клініч-
ної імунології та алергології використовуються такі форми 
симуляційного навчання: бригадна форма навчання (лікар, 
фельдшер, молодша медсестра і водій ШМД) алгоритму 
спеціалізованої серцево-легеневої реанімації; проведен-
ня майстер-класу з питань сортування при невідкладних 
станах; проведення майстер-класу з надання екстреної до-
помоги при утопленні, сторонніх тілах верхніх дихальних 
шляхів; анафілактичному шоці; проведення семінарів-
тренінгів з лікарями-курсантами та інтернами. Тренінги 
такого формату допомагають:

- відпрацювати алгоритм дій у конкретній клінічній 
ситуації;

- оптимізувати командну роботу;
- удосконалити роботу лікарів та середнього медично-

го персоналу;
- чітко розподіляти обов’язки в команді.
На тренінгах з надання першої медичної допомоги 

постраждалим лікарі-інтерни та курсанти відпрацьовують 
на муляжах практичні навички «тактичної медицини»:

- тимчасова зупинка зовнішньої кровотечі з викорис-
танням джгута;

- відновлення прохідності дихальних шляхів;
- надання допомоги при дихальному напруженому 

пневмотораксі;
- серцево-легенева реанімація. 
висновки: Використання симуляційних технологій на кафедрі вну-

трішньої медицини № 2 і клінічної імунології та алергології підвищує інтер-
ес до процесу навчання і є важливою частиною в підвищенні професійної 
компетенції лікарів.

На часі питання щодо розширення навчально-тренін-
гового класу на основній навчальній базі університету, а 
також поширення досвіду використання новітніх симуля-
торів на кафедрі.

література:
1. Этапы формирования навыков. Тренировка и 

тренажеры. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
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http://psyera.ru/etapy-formirovaniya-navykov-trenirovka-i-
trenazhery-929.htm

2. Лёвкин О. А. Опыт использования симуляционных 
технологий при обучении врачей и парамедиков / О. А. 
Лёвкин, К. В. Сериков // Матеріали XII навчально-мето-
дичної конференції ДЗ „ЗМАПО МОЗ України”. – Запо-
ріжжя, 2015. – С. 67-68.

3. Использование компьютерных симуляторов в само-
стоятельной работе врачей интернов и курсантов на ка-
федре офтальмологии. / Н.Г. Завгородняя, О.А. Рудычева, 
Н.С. Луценко [и др.] // Матеріали VII навчально-методич-
ної конф

4. Використання екранних симуляторів з метою опа-

нування методу трансторакальної ехокардіографії / М. Я. 
Доценко, С. С. Боєв, І. О. Шехунова [та ін.] // Матеріали 
XII навчально-методичної конференції ДЗ „ЗМАПО МОЗ 
України”. – Запоріжжя, 2015. – С. 39-40. 

5. Створення симуляційного центру: засади та керівні 
настанови. Досвід Програми “Здоров’я матері та дитини” 
: посібник. – К. : Вістка, 2015. – 56 с.

6. Роль симуляційних методів навчання на післяди-
пломному етапі медичної освіти лікарів загальної практи-
ки – сімейних лікарів / О. Г. Шекера, Л. Ф. Матюха, Н. В. 
Малютіна [та ін.] // Збірник наукових праць співробітни-
ків НМАПО ім. П. Л. Шупика. – 2014. – Вип. 23 (1). – С. 
643–647.

СимуляЦіЙне навЧання ХірургіЧним навиЧКам у Хнму

Криворучко І.А., Сикал М.А., Тесленко С.М., Гончарова Н.М., 
Сивожелізов А.В., Тонкоглас О.А., Александров М. А., Кожем’яка К.О., Прохоров О.І.

Харківський національний медичний університет

вступ. У теперішній час у всіх медичних вишах Укра-
їни та закордонних державах значна увага приділяється 
використанню симуляційних технологій. Умовними пере-
шкодами у сучасному навчанні лікарів хірургів є: висока 
технологічність, зріст об’єму навичок, фінансовий пре-
синг, прискорення темпу життя, юридичні заборони, зама-
ла кількість процедур, зростання вимог до навичок хірур-
гів. Засвоєння практичних навичок за допомогою симуля-
ційного тренінгу виключає ризик для життя та здоров’я  
пацієнта та студента, що навчається, дозволяє проводити 
за індивідуальною навчальною програмою без урахуван-
ня режиму роботи клініки та робочого графіку виклада-
ча, дає можливість багатократного відпрацювання нави-
чок та доведення маніпуляції до автоматизму, забезпечує 
об’єктивний контроль якості її виконання, не прикладаю-
чи зусиль моделює рідкі патології та клінічні випадки, до-
зволяє знизити стрес, виникаючий у молодих спеціалістів 
при проведенні перших втручань на реальних пацієнтах. 
У попередні роки навчання, гостро стояло питання про за-
безпечення практичної бази для якісного проведення на-
вчального процесу, у теперішній час ця проблема у біль-
шості вузів вирішена. Прогресуюча динаміка сучасного 
навчального процесу потребує вирішення проблеми – як, 
чому і коли навчати студентів. Перевтілення у сучасному 
вищому медичному навчанні спрямовані на формування у 
студентів навичок лікаря загальної практики. Окрім цього, 
ні для кого не секрет, що лише невелика кількість студен-
тів присвячує себе в майбутньому до хірургії. Однак, існує 
ряд втручань, виконати які в екстремальних умовах пови-
нен лікар кожної спеціальності. Під цим розуміється: на-
вички кваліфікованої тимчасової та кінцевої зупинки кро-
вотечі, хірургічної обробки ран, трахеотомія і трахеосто-
мія та деякі інші невідкладні втручання. Для збереження 
спадкоємності у викладанні дисципліни, вивчення пред-
мету повинно бути побудовано за принципом від «про-
стого до складного», з постійним повторенням найбільш 
складних розділів хірургії та відпрацюванням практичних 
навичок на симуляторах різного рівня складності [1,2].

основна частина. Інноваційний симуляційний 
центр, створений у ХНМУ забезпечує: теоретичну час-
тину (лекції), вивчення практичних випадків, відеосесію, 
препарування на біоманекенах, тренінг мануальних нави-

чок та вмінь – роботу на ендотренажерах та роботизовано-
му симуляторі, експериментальна операційна – робота на 
анімальних моделях, самостійне виконання операції під 
керівництвом експерта, спеціалізовані тренінги, участь у 
конференціях. У ХНМУ навчання хірургічним навичкам 
починається з 2 курсу. Пізніше, на 2 і 3 курсах в процесі на-
вчання за дисципліною загальної хірургії, викладачі фор-
мують навички надання першої допомоги в екстремаль-
них умовах: накладання транспортної іммобілізації, зу-
пинка кровотечі, основи реанімації та інтенсивної терапії, 
десмургія, у зв’язку з чим виділяються часи для академіч-
них занять. На 3 курсі, у процесі навчання дисципліни за-
гальної хірургії перелік набутих навичок з використанням 
симуляційних технологій значно поширюється. Це міри за 
доглядом за ранами різного характеру, місцева анестезія, 
дренування плевральної порожнини, десмургія, накладан-
ня хірургічних швів, пункція гнійників та інші маніпуля-
ції. Для адекватного засвоєння навичок виділено понад 
10% від загального часового навантаження. На старших 
курсах та при проходженні інтернатури, студенти 6 курсу 
та лікарі-інтерни отримують можливість навчатися на тре-
нажерах високого ступеня складності та у комп’ютерному 
класі. Існує можливість засвоєння простих ендоскопічних 
маніпуляцій та простих операцій. Методики навчання 
змінюються. На 2 курсі перевага віддається використан-
ню показових виконань маніпуляцій викладачем, а потім 
багаторазове повторення виконання процедури студен-
том. Починаючи з 4 курсу, окрім описаної методики, ви-
користовуємо ділові ігри з постановкою клінічної задачі 
для груп студентів, демонструємо навчальні відеофільми. 
Така форма дозволяє відпрацювати ефективну взаємодію 
у групі, розподілення ролей. Контроль засвоєння навичок 
відбувається за стандартною методикою на всіх рівнях на-
вчання – бальна оцінка на базі існуючих стандартів. Часто 
використовується відеофіксація з наступною процедурою 
дебрифінгу. У ХНМУ з 2009 року використовуються си-
муляційні методики викладання на випускних кафедрах. 
На кафедрі хірургії №2 для студентів 6 курсу виділені 
часи для засвоєння та закріплення практичних навичок, 
які вони складають їх викладачу, який корегує помилки у 
симуляційному класі. Студенти вивчають головні маніпу-
ляції та етапи операцій на симуляторах. 



489

Висновки і перспективи у даному напрямку:
1. Використання симуляційних технологій підвищує 

ефективність засвоєння практичних хірургічних навичок.
2. Вважаємо за необхідне етапне навчання навичкам 

від простого до складного та збереження спадкоємності у 
методах проведення занять, критеріїв оцінки виконання.

3. Вважаємо доцільним створення уніфікованої про-
грами навчання у медичних вишах з використанням симу-
ляційних технологій.

4. Студенти при проходженні учбової та виробничої 
практик повинні відпрацювати маніпуляції по догляду за 
хірургічними хворими у симуляційному центрі, де є мож-
ливість навчатися виконувати прості маніпуляції. 

література:
1. Мещерякова М.А. Деятельностная теория учения 

как научная основа повышения качества подготовки спе-
циалистов в медицинском вузе / Система обеспечения 
качества подготовки специалистов в медицинском вузе 
// Под ред. проф. П.Г. Ромашова. – СПб: СПБГМА им. 
И.И.Мечникова. – 2004. – С.13-15. 

2. Мещерякова М.А. Обучение профессиональным 

мануальным умениям и оценка уровня их сформированнос-
ти у студентов медицинских вузов / М.А. Мещерякова, Н.С. 
Подчерняева, Л.Б. Шубина // Врач. – 2007. – № 7. – С. 81-83.

3. Нейман Ю.М. Введение в теорию моделирования 
и параметризации педагогических тестов / Ю.М. Нейман, 
В.А. Хлебников. – М.: 2000. – 168 с. 

4. Орлов Ю.М. Компоненты педагогического мастер-
ства как факторы эффективности деятельности обучения / 
Ю.М. Орлов // Метод. разработка для преподавателей мед. 
вузов. М.: I ММИ им. И.М.Сеченова, 1984. – 27 с. 

5. Татур Ю.Г. Компетентность в структуре модели ка-
чества подготовки специалиста  Ю.Г. Татур // Высшее об-
разование сегодня. – 2004. – № 3. – С.20-26. 

6. Шубина Л.Б. Имитационное обучение в центре 
непрерывного профессионального образования в структу-
ре медицинского университета / Л.Б. Шубина // Медицин-
ское образование и профессиональное развитие. Журнал 
сообщества медицинских преподавателей. – 2011. – № 3 
(5). – С. 85-91.

7. Шубина Л.Б. Имитационное обучение в медицине 
/ Л.Б. Шубина, М.А. Мещерякова, И.М.  Сон // Качество 
образования. – 2011. – № 4. – С. 42-46

моЖливіСть виКориСтання СимуляЦіЙниХ теХнологіЙ у вивЧенні дитяЧиХ 
Хвороб.

Леженко Г.О., Резніченко Ю.Г., Самойлик К.В., Гиря О.М., Пашкова А.В., Каменщик О.Є., Ярцева М.О.
Запорізький державний медичний університет

вступ. Прискорення темпів розвитку сучасного сус-
пільства міняє вимоги до викладання матеріалу виклада-
чами та спосіб його сприйняття студентами. В теперішній 
час у процесі отримання освіти в медичному вузі велика 
увага приділяється використанню сучасних технологій на-
вчання. Традиційно, в Україні студенти-медики викорис-
товують сучасні технології отримання знань. Для майбут-
ніх лікарів комп’ютер та інтернет є вкрай необхідними і 
близькими технологіями пізнавання спеціальності. 

основна частина. Протягом декілької років Запо-
різький державний медичний університет є учасником 
проекту навчання на медичних помилках. Методика клі-
нічного проблемно-орієнтованого навчання передбачала 
проведення шести педіатричних та шести хірургічних 
віртуальних кейсів, які за своїм змістом покривають по 
10 найпоширеніших медичних помилок. Основним за-
вданням такого навчання є надання можливості студенту 
придбати і закріпити практичні навички роботи педіатра, 
що супроводжуються необхідністю прийняття рішення в 
умовах, наближених до реальних.

Координаційна група проекту провела роботу по під-
готовці т’юторів програми, що передбачало проходження 
тренінгу технології проблемно-орієнтованого навчання 
на базі кейсів з медичними помилками в рамках проекту. 
Протягом спільної роботи координаційної групи, студен-
тів і т’юторів виникали і вирішувалися нові, не знайомі 
досі проблеми: учасники оволодівали навичками роботи з 
новітнім інтерактивним обладнанням, удосконалювали (а 
іноді і вчилися) висловлювати, аргументувати та доводити 

власну думку перед колегами, виходячи із зони комфорту, 
переборювали власне невігластво. Та незважаючи на це, 
новий проект навчання на медичних помилках дозволив 
студентам більше проявити себе, розкритися, удосконали-
ти знання зі спеціальності, упевнитися у власних силах, 
рятуючи хворих. Позитивний досвід отримали й викла-
дачі проекту– т’ютори, які зі звичної ролі авторитарного 
«володаря» знань перевтілилися у помічника, що направ-
ляє процес дискусії, а не пригнічує його. 

висновки. То ж, проект клінічного проблемно-орі-
єнтованого навчання на медичних помилках дозволив 
студентам навчитися працювати в команді та розвинути 
клінічне мислення, а викладачам здобути і удосконалити 
педагогічний досвід.

література: 
1. TAME: Training Against Medical Error (Режим досту-

пу : http://www.tame-project.org/). 
2. TAME Семінар з технології PBL (Режим доступу: 

http://zsmu.edu.ua/p_1018.html).
3. Suzie Boss Project-Based Learning: A Short History 

(Режим доступу: https://www.edutopia.org/project-based-
learning-history).

4. Solomon P. Problem-based Learning: A 
review of current issues relevant to physiotherapy 
education. Physiotherapy Theory and Practice. 
21(1):37-49, 2005. http://informahealthcare.com/doi/
abs/10.1080/09593980590911499.
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СимуляЦіЙне навЧання та Його роль у підвиЩенні навЧально-пізнавальноЇ 
аКтивноСті Студентів

Макуріна Г.І., Сюсюка В.Г.
Запорізький державний медичний університет

вступ. Ключовою проблемою у вирішенні задачі під-
вищення ефективності і якості навчального процесу є акти-
візація навчання студентів. Її особлива значущість полягає 
в тому, що навчання спрямоване не тільки на сприйняття 
навчального матеріалу, але й на формування позитивно-
го ставлення студентів до самої пізнавальної діяльності. 
Перетворюючий характер діяльності завжди пов’язаний з 
активністю суб’єкта. Знання, отримані в готовому вигляді, 
як правило, викликають у студентів певні труднощі під час 
їх застосування або при вирішенні конкретних завдань, що 
зумовлено формальним вивченням теоретичних положень 
і невмінням їх застосовувати на практиці. 

основна частина. У педагогічній практиці вико-
ристовуються різні шляхи активізації пізнавальної ді-
яльності: різноманітність форм, методів, засобів навчан-
ня, виправданий і свідомий вибір яких, за умов умілого 
та педагогічно виправданого поєднання, суттєво впливає 
ефективність навчальної діяльності, стимулює активність 
і самостійність студентів.

Забезпечення професійної компетентності майбутньо-
го спеціаліста можливе лише при відповідному засвоєнні 
ним практичних навичок і вмінь, постійному їх удоско-
наленні та засвоєнні нових. Одним із дієвих методів, що 
може сприяти розвитку пізнавальної активності студентів, 
виступає стимуляційне навчання. Симуляційне навчання 
має цілу низку переваг на відміну від традиційної систе-
ми підготовки, а саме можливість об’єктивної реєстрації 
параметрів виконаних професіональних дій з метою до-
сягнення високого рівня підготовки кожним спеціалістом, 
придбання практичних професійних навичок, можливість 
занурення у професію.

З точки зору професійної підготовки студентів симу-
ляційне навчання – це реалізація якоїсь ситуації професій-
ної діяльності, коли кожен учасник повинен реалізувати 

професійні навички і вміння відповідно до встановленого 
щодо даних умов алгоритму. Використання симуляційних 
технологій підвищує інтерес до процесу навчання і є важ-
ливою частиною у підвищенні професійної компетенції 
майбутніх фахівців.

Симуляційне навчання надає можливість розвивати 
не тільки пізнавальні, а й професійні мотиви і інтереси, 
системне мислення студентів, формувати соціальні вміння 
і навички взаємодії і спілкування, вчити вмінню сумісної 
діяльності та взаємодії, здатності приймати спільні рішен-
ня, виховувати відповідальне ставлення до справи, усві-
домлювати соціальні цінності та установки як колективу, 
так і суспільства в цілому. 

висновки. У розвитку особистості майбутнього фа-
хівця важливе значення належить формуванню позитив-
них мотивів і дієвих цілей, оскільки вони — найважливіші 
детермінанти діяльності. Структура мотивів студента стає 
ядром особистості майбутнього фахівця. Отже, розвиток 
позитивних навчальних мотивів– невід’ємна складова 
процесу формування особистості студента, що може бути 
забезпечена завдяки залученню стимуляційного навчання 
у освітній процес ВНЗ.
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біоХіміЇ у англомовниХ Студентів-медиКів
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Харківський національний медичний університет

вступ. Реалізація компетентністного підходу при ви-
кладанні дисциплін у вищій медичній школі вимагає імп-
лементацію сучасних інтерактивних засобів навчання. 

основна частина. Одним з таких засобів, який може 
використовуватися на кафедрах біохімії медичних універ-
ситетів, є віртуальна біохімічна лабораторія, що розгляда-
ється в якості програмно-апаратного комплексу, основною 
задачею якого є можливість ставити досліди та робити ла-
бораторні роботи без використання реального обладнання 
завдяки комп’ютерним технологіям. До переваг методу 
відносять: можливість заміни ними унікального, коштов-
ного обладнання, яке університет немає можливості при-
дбати, використання програми віртуальної лабораторії у 
вільний позааудиторний час,  безпека студентів, оскільки 
відсутні контакти з потенційно інфікованим біоматеріа-
лом, тощо [1]. Крім того, відома зацікавленість вітчизня-

них студентів-медиків у впровадженні нових симуляцій-
них та інтерактивних форм проведення практичних занять 
[2, 3]. Однак відношення англомовних студентів-іноземців 
до імплементації віртуальної біохімічної лабораторії при 
вивченні біохімії не досліджувалось.

Метою роботи було дослідження ставлення англомов-
них студентів другого курсу VI та VII медичного факульте-
тів Харківського національного медичного університетів 
до впровадження віртуальної біохімічної лабораторії у на-
вчальний процес. Зокрема 63 студентам, які брали участь 
у дослідженні було запропоновано виказати своє ставлен-
ня до використання на практичних заняттях комп’ютерної 
програми-симулятора імуноферментного аналізу (ІФА), 
який використовується в практичній медицині для вияв-
лення багатьох діагностичнозначущих біомаркерів. ІФА – 
одна з найбільш розповсюджених, надійних та економічно 
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доцільних методик для діагностики у клінічних лабора-
торіях [4]. Студенти заповнювали анонімну анкету після 
ознайомлення з можливостями методу. Респондентів пи-
тали щодо згоди на застосування віртуального ІФА методу 
на практичних заняттях з біохімії.

Анкетування продемонструвала, що переважна біль-
шість англомовних студентів-медиків позитивно ставить-
ся до впровадження віртуальної лабораторії та програми-
симулятора імуноферментного аналізу. Встановлення, що 
96,83 % згодні навчатись з використанням цього методу. 

висновки. Таким чином, впровадження методу вірту-
альної біохімічної лабораторії та віртуального ІФА-симу-
лятору позитивно сприймається англомовними студента-
ми-медиками.
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I.Horbachevsky Ternopil State Medical University
Мета роботи – підвищити ефективність проведення 

студентської олімпіади з ендокринології шляхом викорис-
тання симуляційних методик у вирішенні багаторівневих 
ситуаційних задач.

основна частина. У статті наведено сучасну методи-
ку проведення студентської олімпіади з ендокринології з 
використанням симуляційних методик. З метою залучен-
ня студентів до активної наукової роботи, мотивування у 
кожного інтелектуальних здібностей, розвитку комуніка-
тивних рис використовувалась оцінка теоретичних знань у 
вигляді тестових завдань, розв’язання ситуаційних задач, 
інтерпретація лабораторних та інструментальних методів 
обстежень, а також вирішення змодельованого невідклад-
ного стану в інтерактивному режимі.

висновок. Вирішення змодельованого невідкладного 
стану в інтерактивному режимі дозволяє розвинути у сту-
дента швидкість клінічного мислення та надання невід-
кладної допомоги хворому при різних клінічних станах.

Ключові слова: симуляційна методика; інтерактив-
ний режим; тестовий контроль; ситуаційні задачі; прак-
тичні навички.

The aim of the work – to increase the conduct of the 
student olympiad on endocrinology by using simulation 
techniques in solving multilevel situational tasks.

The main body. The article presents a modern methodology 
for conducting a student competition on endocrinology using 
simulation techniques.  In order to attract students to active 
scientific work, motivation for each intellectual abilities, 

development of communicative qualities, an estimation of 
theoretical knowledge in the form of test tasks, solution of 
situational tasks, interpretation of laboratory and instrumental 
methods of surveys, and also solving of the simulated 
emergency situation in an interactive mode was used.

conclusion. The solution of the simulated state of 
emergency in an interactive mode allows students to develop 
the speed of clinical thinking and provide urgent care to the 
patient in different clinical conditions.

Key words: simulation technique;  interactive mode;  test 
control;  situational tasks;  practical experience.

вступ. Студентська олімпіада-це школа змагань інте-
лектуальних вмінь, що дає можливість студентам перевірити 
свої знання, продемонструвати клінічне мислення та оціни-
ти якість різних методик навчання [2]. Предметна олімпіада 
є найбільш ефективною формою стимуляції професійного 
росту студента, яка містить в собі елементи не лише на-
вчального, а й дослідницького характеру. Окрім формування 
у студентів інтересу до наукової роботи з певної спеціаль-
ності, олімпіада формує також їх життєву позицію [4].

основна частина. Основними вимогами, що висува-
ються до проведення предметної олімпіади на високому 
методичному та організаційному рівнях, є: якість оціню-
вання, відкритість та доступність, рівноцінність конкурс-
них завдань, рівність учасників, наявність в учасників до-
статнього набору знань та практичних навичок [1]. Саме 
такі принципи були використані при організації та про-
веденні ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з 



492

«Ендокринології», яка відбулася 12–13 квітня 2018 року в 
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет 
ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України».

Студентська олімпіада з «Ендокринології» допомогла 
розв’язати наступні завдання [3]:

- виявити обсяг знань, умінь, аналізу, синтезу та оцін-
ки заданої інформації;

- встановити рівень навченості студентів;
- виявити орієнтацію студентів у активізації знань.
Всього у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпі-

ади з «Ендокринології» взяло участь 28 студентів 4–5–6 
курсів, переможців І етапу із різних державних та при-
ватних медичних закладів всієї України. Географія учас-
ників охоплювала 13 регіонів, серед яких: Київ, Дніпро, 
Луганськ, Львів, Запоріжжя, Ужгород, Одеса, Суми, Пол-
тава, Харків, Вінниця, Чернівці, Івано-Франківськ.

Перевіркою та оцінюванням знань студентів на олім-
піаді займалось журі, до складу якого увійшли науково-
педагогічні працівники вузів (доктори наук) ДВНЗ «Тер-
нопільський державний медичний університет ім. І.Я. 
Горбачевського МОЗ України» та з інших навчальних за-
кладів, а саме:    д. м. н., проф. Ю.І. Комісаренко, д. м. н., 
проф. В.І. Паньків, д. м. н., проф. М.В. Власенко, д. м. н., 
проф. Н.В. Скрипник,  д. м. н., проф. Н.І. Ярема, к. м. н., 
доц. О.К. Мелеховець, к. м. н., доц. Л.В. Наумова, к. м. н., 
доц. Л.П. Мазур, к. м. н., доц. І.П. Савченко, к. м. н., доц. 
Л.В. Радецька, к. м. н., асист. Л.М. Мігенько, к. м. н., доц. 
С.В. Даньчак. В обов’язки журі входила перевірка та оці-
нювання завдань, визначення переможців та оголошення 
результатів, підготовка відповідної документації та наго-
родження переможців.

Кожен із студентів, які брали участь в олімпіаді з «Ен-
докринології», мав можливість виявити свої найсильніші 
сторони та досягнути певного успіху-нагородження за 
певні завдання або ж перемоги. Від студентів-учасників 
вимагався синтез знань з ендокринології, отриманих не 
лише за роки вивчення даної дисципліни у ВУЗах, але й 
суміжних дисциплін, таких як кардіологія, фармакологія, 
лабораторна та інструментальна діагностика. Особливе 
місце у підготовці олімпійця з ендокринології займало 
вміння застосування стандартів семіотики та лікування 
при роботі з віртуальним пацієнтом.

Відбувалася студентська олімпіада з «Ендокриноло-
гії» у чотири тури. Першим туром було складання тестово-
го контролю, яке мало на меті оцінити теоретичні знання 
кожного студента. Тестовий контроль як І тур олімпіади 
дав можливість виявити знання кожного учасника, просте-
жити тенденції в навчальному процесі, виявити переваги 
та недоліки в опануванні дисципліни «Ендокринологія». 
Студенти мали можливість написати 100 тестових завдань 
із ліцензійної бази «КРОК» протягом 100 хвилин у при-
сутності постійнодіючої комісії викладачів ДВНЗ «Терно-
пільський державний медичний університет ім. І.Я. Гор-
бачевського МОЗ України» та членів журі. Оцінювання 
тестового контролю проводилося за бальною системою, 
тобто одна правильна відповідь прирівнювалася одному 
балу. Максимально можливий бал складав 100.

Другим туром студентської олімпіади з ендокриноло-
гії було розв’язання ситуаційних задач (клінічних випад-
ків із практики) підвищеної складності. Ситуаційна задача 
відображала конкретний клінічний випадок, який викла-
дався стисло, але містив необхідну кількість інформації 
для встановлення діагнозу та можливості ефективно допо-

могти хворому. Виходячи з умов задачі, учасник олімпіади 
повинен був сформулювати також перелік діагностичних 
(лабораторних, інструментальних) методів для уточнення 
діагнозу, представити свою тактику надання допомоги на 
основі стандартів медикаментозної терапії.

Розв’язання ситуаційних задач дало можливість сту-
денту проявити знання не лише з ендокринології, а й су-
міжних дисциплін, виділити провідний синдром, провести 
диференційну діагностику, застосувати максимально раці-
ональну медикаментозну терапію у конкретного пацієнта 
на основі даних доказової медицини, вибрати найбільш 
ефективні та безпечні лікарські засоби. Студенти мали 
можливість написати 5 ситуаційних задач із максималь-
ною оцінкою 100 балів при умові часового обмеження 15 
хвилин. 

Третім туром Всеукраїнської студентської олімпіади з 
«Ендокринології» було вирішення змодельованого невід-
кладного стану в інтерактивному режимі. Студенту було 
запропоновано роботу із симуляційним пацієнтом за допо-
могою інтерактивної дошки. Кожна симуляція була розро-
блена згідно клінічного випадку з дисципліни «Едокрино-
логії». На екрані інтерактивної дошки було представлено 
віртуального пацієнта із можливістю збору повного спек-
тру скарг, анамнезу фізикальних та лабораторно-інстру-
ментальних обстежень, а також призначення відповідної 
терапії із вказанням конкретних доз препаратів. 

Робота олімпійця біля ліжка віртуального пацієнта 
дала можливість ознайомитися з повним спектром ендо-
кринологічної патології. На даному етапі олімпіади було 
оцінено вміння збирати скарги, з’ясовувати анамнез за-
хворювання та життя, методично правильно проводити 
огляд пацієнта та оцінювати загальний стан, здійснюва-
ти фізикальне обстеження серцево-судинної, дихальної, 
травної та інших систем організму. Саме тут зверталась 
увага на вміння та знання з ендокринології, вміння виді-
ляти провідний синдром та поєднувати його з анамнезом 
захворювання, а також швидкість та оперативність у ви-
рішенні даного завдання.

Завершальним, четвертим туром олімпіади, було ви-
рішення практичних завдань з інтерпретації лабораторно-
інструментальних методів обстеження. На даному етапі 
зверталась увага на вміння інтерпретувати результати 
лабораторних та інструментальних методів обстеження 
у конкретного пацієнта (біохімічний аналіз крові, гормо-
нальний фон, компютерна томографія або магнітно-ядер-
ний резонанс). Усі студенти мали однотипне завдання– гі-
поглікемічний стан із часовим обмеженням 12 хвилин та 
максимально можливим балом 100. 

Усі студенти, які брали участь в олімпіаді, проявили 
свої знання та вміння на високому рівні. Були визначені 
призери у кожному з турів олімпіади. За кількістю набра-
них балів у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади 
з «Ендокринології» переможцями стали учасники із Тер-
нопільського державного медичного університету ім. І.Я. 
Горбачевського (І місце), Івано-Франківського національ-
ного медичного університету (ІІ місце) та Львівського на-
ціонального медичного університету (ІІІ місце).

висновки. Таким чином, Всеукраїнська студентська  
олімпіада з «Ендокринології», яка відбулася 12–13 квітня 
2018 року в м. Тернополі, стала важливим етапом у підго-
товці висококваліфікованих спеціалістів, ефективним спо-
собом набуття нових практичних знань, навичок, а також 
демонстрації вмінь самовдосконалення.
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Аналіз знань та вмінь студентів дозволили виклада-
чам акцентувати увагу на обговоренні проблемних питань 
ендокринології та у вирішенні складних завдань, що в ре-
зультаті забезпечить підвищення якості викладання ендо-
кринології в інших ВУЗах.

Окрім традиційних етапів олімпіади, таких як тесто-
вий контроль, розв’язання ситуаційних задач та інтерпре-
тація лабораторно-інструментальних методів обстеження, 
надзвичайно ефективним та динамічним є тур із вирішен-
ням змодельованого невідкладного стану в інтерактивно-
му режимі.
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СимуляЦіЙні  гіСтероСКопіЧні теХнологіЇ  в онмеду

Первак М.П., Носенко В.М., Носенко О.М., Рутинська Г.В.
Одеський національний медичний університет

вступ. Найважливіший принцип медичної педагогіки 
полягає в отриманні тими, хто навчається, практичних і 
теоретичних навичок з мінімальною загрозою здоров’ю 
та життю їхніх пацієнтів, і в цьому випадку найкращими 
є симуляційне навчання (СН)[1,2]. Підготовка лікарів-ін-
тернів акушерів-гінекологів з використання СН має ве-
лику актуальність в Україні у зв’язку з збереженням ви-
сокого рівня материнської та перинатальної смертності, 
збільшенням контингенту жінок з різною патологією та 
необхідністю відпрацювання практичних навичок, мані-
пуляцій та протоколів лікування стосовно цього [2]. Мета: 
визначити ефективність СН для інтернів акушерів-гінеко-
логів стосовно основ гістероскопії.

основна частина. У 2014 році на базі ОНМедУ були 
створені Навчально-інноваційний центр практичної підго-
товки лікаря та кафедра симуляційної медицини. Для до-
слідження були взяті результати СН за 4 роки 156 лікарів 
інтернів акушерів-гінекологів з використанням віртуаль-
ного гістероскопічного симулятора «VirtaMed HystSim™», 
який дозволяв реалізовувати в реальному часі зворотний 
зв’язок з тим, хто навчається, віртуального  анатомічного 
стола «Anatomage», та системи СН основам ультразвуко-
вої діагностики в акушерстві-гінекології «SonoMom™». 
Модуль «Діагностична і оперативна гістероскопія» тривав 
2 місяця та мав не менш як 10 тренінгів. Кількість повто-
рів кожної практичної навички за один тренінг: від 1 до 
10. Реєструвався час виконання практичної навички, пара-
метри безпеки, зорово-моторної координації, правильний 
вибір пристроїв, робота з педалями, діатермією, аспіра-
цією, іригацією, з відеокамерою з кутом огляду 30о і 0о. 
Проводилось оцінювання, визначення вихідного, проміж-
ного і заключного рівня практичних умінь [1]. Відповідно 
до цього були отримані 6 підсумкових результатів само-
оцінки і розрахункових коефіцієнтів практичних навичок. 
Отримано вихідний рівень навичок і рівень в кінці навчан-
ня. Всі анкети і оціночні чек-листи були спеціально роз-

роблені нами для конкретного симулятора з гістероскопії 
[1]. Вихідна анкета заповнювалася самостійно інтерном 
перед його першим тренінгом, заключна – після остан-
нього тренінгу, проміжна– перед п’ятим [3]. Попередній 
оцінний чек-лист заповнювався інструктором після закін-
чення 1-го тренінгу, заключний– після останнього тренін-
гу, проміжний– після 5-го тренінгу [2]. При порівнянні в 
динаміці вихідного рівня навичок і рівня в кінці навчання 
виявлено його збільшення в 1.42 рази (р <0,01). Велике 
значення для інтернів й мало те, що СН з перших спроб 
проведення гістероскопії навчало їх зразу бачити свої по-
милки, особливо стосовно травматичності, болісності їх 
маніпуляцій для пацієнток, що часто не проявляється при 
гістероскопіях в клініці в умовах загального внутрішньо-
венного наркозу.  

висновки. Отримані коефіцієнти самооцінки і прак-
тичних умінь, результуючий коефіцієнт практичних умінь 
дають можливість більш точно оцінювати практичні вмін-
ня при імітаційних тренінгах по гістероскопії. При порів-
нянні вихідного рівня навичок і рівня в кінці симуляції на-
вчання виявлено достовірне його покращення.
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СимуляЦіЙне навЧання: аКтуальніСть, еФеКтивніСть, проблеми впровадЖення

Попова І.Б., Васильєва К.В., Гладков О.І.
Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія»

Розвиток високими темпами у сучасному світі висо-
котехнологічної медицини виявляє підвищенні вимоги 
до якості медичних послуг. Якість медичної допомоги та 
якість життя пацієнтів повинні бути основою оцінки як 
професійної діяльності окремих спеціалістів та закладів, 
так і рівню охорони здоров’я в цілому. В США за статис-
тикою коло 98 тис. випадків смерті на рік, які сталися в 
результаті лікарської помилки. [1]. За даними ВОЗ в Укра-
їні по тій самій причині гинуть коло 6 осіб на добу, тоб-
то проблема формування практичних компетенцій лікаря 
також стоїть гостро. Крім того, недостатній рівень розви-
тку нетехнічних навичок, у тому числі навички роботи в 
команді, лідерства, ефективної комунікації, рівню знань та 
вміння приймати правильні рішення – найбільш частіші 
причини лікарських помилок. [2]. 

Класична система клінічного медичного навчання не 
здатна у повній мірі вирішити проблему якісної  прак-
тичної підготовки лікаря. Головними перешкодами цьому 
є відсутність безперервного зв’язку між студентом та ви-
кладачем, неможливість практичної ілюстрації всього різ-
номаніття клінічних ситуацій, а також морально – етичні 
та законодавчі обмеження у спілкуванні студентів з паці-
єнтом. Тому актуальним є створення під час середнього, 
вищого та післядипломного навчання умов для виклю-
чення нанесення шкоди пацієнту. [3]. Тобто очевидно, що 
підготовка висококваліфікованих спеціалістів, які будуть 
нести відповідальність за життя та здоров’я пацієнтів не 
може бути повноцінною без застосування симуляційного 
компоненту. Водночас постає проблема необхідності за-
стосування фантомів, моделей, муляжів, тренажерів, вір-
туальних симуляторів та інших технічних засобів навчан-
ня, які дозволяють з тією або іншою мірою достовірності 
моделювати процеси, ситуації та інші аспекти професійної 
діяльності медичних працівників, що звісно потребує зна-
чних фінансових витрат. Натомість у закордонній навчаль-
ній практиці досить давно з’явилася методика навчання 
студентів медичних закладів в яких розігруються ситуацій-
ні задачі із залученням так званих «стардантизованих па-
цієнтів». [4, 5].  У викладанні дисципліни «Дерматологія, 
венерологія» використання симуляційних технологій має 
свої особливості, які пов’язані як із специфікою клінічного 
перебігу важких шкірних та, особливо, венеричних захво-
рювань, так і з наявністю у студентів старших курсів ба-
зових знань та вмінь по базовим теоретичним і клінічним 
навчальним модулям. Вибір виду симуляціійного навчання 
повинен бути спрямований на формування високого рівню 
клінічної компетенції в області діагностики та лікування 
шкірних та венеричних захворювань, враховуючи часту 
стигматизацію такої категорії пацієнтів, засвоєння навичок 
спілкування та роботи у команді. Набуття професійного 
досвіду слухачами потребує моделювання в навчальному 
процесі професійних ситуацій і реалізації їх у симуляціях – 
«імітаційно – моделюючих іграх». Мета гри полягає у вдо-
сконаленні вмінь слухачів розв’язувати виробничі завдан-
ня, розвитку професійно – орієнтованих умінь спілкування 
під час розв’язання різноманітних професійних питань. [6]

Проаналізувавши досвід колег на курсі шкірних та ве-
неричних хвороб було застосовано методику навчання на 
прикладі «стандартизованого пацієнту», але без залучен-

ня акторів, які мають короткочасну підготовку по симуля-
ції патології, отже не знайомі з патофізіологією розвитку 
захворювання, можливими варіантами його перебігу та не 
здатні змоделювати зміни клінічної картини. На першому 
етапі залучалися студенти четвертого курсу медичного 
факультету з метою формування групи «стандартизованих 
пацієнтів». Під час підготовки цієї групи вивчалася нозо-
логія тієї чи іншої патології шкіри, підшкірної клітковини 
у межах навчальної програми кафедри з використанням 
мультимедійних комплексів, що містять презентації та ві-
деоматеріали; демонстрацією тематичних пацієнтів, разом 
з викладачем розроблялася та була опрацьована симуля-
ційна модель, яка у доступній формі дозволяє визначити 
роль «стандартизованого пацієнта» та отримати інформа-
цію про клінічну ситуацію. На другому етапі «стандарти-
зовані пацієнти» починають працювати безпосередньо у 
групах студентів під час практичних занять, а викладач, 
в той же час, відіграє роль так званого «інструктора», що 
в достатній мірі дозволяє оцінити рівень знань та вмінь 
групи «стандартизованих пацієнтів» та студентів групи. 
Також під час таких практичних занять з групи «стан-
дартизованих пацієнтів» формувалася група майбутніх 
«інструкторів», для подальшого поглибленого вивчення 
дерматологічної патології. Другий етап дозволяє вивчити 
та засвоїти алгоритми допомоги в різних клінічних ситуа-
ціях, засвоїти окремі маніпуляції, а також виступити у ролі 
«інструктора», що оцінює рівень знань та вмінь студентів. 
На заключному етапі проводилася атестація студентів з де-
монстрацією набутих навичок, навичок роботі в команді, 
якості лідера, оцінювання ефективності роботи у команді, 
правильності постановки діагнозу та лікування пацієнта. 

Впровадження методики симуляційної підготовки 
студентів в навчальний процес продемонструвало, що 
модель підготовки з групи студентів «стандартизованих 
пацієнтів» має певні переваги, а саме: реалістичність та 
емоційність «стандартизованого пацієнта», який має ме-
дичну підготовку, може змоделювати клінічну картину, 
яка наближена до дійсності; повний контроль викладачем 
демонстрації клінічної ситуації дає можливість змінити 
сценарій та результат рольової гри; вивчення теоретич-
ного матеріалу в «артистичній формі» надає можливість 
кращого засвоєння пройденого матеріалу; залучення сту-
дентів  у якості «стандартизованих пацієнтів» не вимагає 
матеріальних витрат. Крім того, студенти мають можли-
вість набувати клінічний досвід без ризику для пацієнта, 
викладач може об’єктивно оцінити рівень досягнутої май-
стерності, можливість більшої кількості повторів для від-
робки маніпуляції, зниження рівню стресу при проведенні 
перших самостійних маніпуляцій. [7]

Таким чином, симуляційна форма навчання, безпе-
речно, не заміняє традиційні форми навчання – лекцію, 
семінар, вивчення відео- та мультимедійних матеріалів, 
однак дозволяє опрацювати навички спілкування з паці-
єнтом, діагностичні маніпуляції, лікувальні методики без 
відчуття напруження та стресу під час роботи з пацієнтом 
та оцінити результати своєї діяльності.
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СимуляЦіЙні теХнологіЇ  у навЧанні англомовниХ Студентів-Стоматологів

Разумний Р. В., Фастовець О. О., Матвєєнко Р. Ю.
Державний заклад «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»

Передумовою для розвитку англомовного напрямку 
навчання в українській вищій медичній школі є потреба 
інтеграції у світову освітню систему, що передбачає засто-
сування англійської мови як універсального комунікатив-
ного засобу. В свою чергу, відчутна стійка тенденція до 
збільшення кількості англомовних студентів, зокрема за 
спеціальністю «стоматологія», потребує формування но-
вих методичних підходів, які враховують не тільки мовну, 
а й мотиваційну та методичну специфіку. 

Насамперед, мова йде про заміну раніш вживаного 
«інформаційного» підходу освітніх програм на «компе-
тентнісний», що передбачає формування у студента готов-
ності використовувати отримані знання, уміння й навич ки 
для вирішення практичних завдань у процесі професійної 
діяльності. Як показує досвід, в умовах сьогодення забез-
печити такий «практично орієнтований підхід» в стомато-
логії дозволяє лише симуляційне навчання, що включає 
заходи, спрямовані на відпрацювання практичних нави-
чок, алгоритмів та комунікацій із застосуванням фантомів 
та симуляторів.

Необхідність у впровадженні симуляційних техноло-
гій для студентів-іноземців англомовної форми навчання 
зумовлена тим, що забезпечить їм реальний доступ до па-
цієнтів практично неможливо. Причини різні: складність 
стоматологічних втручань; вибагливість хворих, які не 
бажають бачити в якості лікарів студентів-іноземців; на-
явність в останніх страху перед маніпуляціями на людині; 
до того ж, «мовний бар’єр». З іншого боку, зрозуміло, що 
підготовка кваліфікованого лікаря-стоматолога немож-
лива без відпрацювання практичних навичок. Так, згід-
но результатів проведеного нами опитування серед 124 
англомовних студентів, лише 12,1% з них зазнають пев-
ні труднощі щодо теоретичної підготовки, тоді як 54,0% 
говорять про дефіцит практичної складової на заняттях зі 
стоматологічних дисциплін.

Вирішенню означеної проблеми допомогло впрова-
дження симуляційних технологій в навчальний процес ДЗ 
«ДМА», де в 2013 році з’явився перший клас з 10 фанто-
мів-тренажерів, що повністю імітують зубощелепний апа-
рат людини, та дозволяють проведення стоматологічних 
маніпуляцій. Змінні блоки різної комплектації дозволяють 
відпрацьовувати мануальні навички з усіх розділів стома-
тології, зокрема ті, що включені до галузевих стандартів 

вищої освіти ОПП та ОКХ. Більш того, застосування ме-
тоду кейс-стаді, тобто доповнення імітації ситуації в по-
рожнині рота на фантомі суб’єктивними та об’єктивними 
даними обстеження, сприяє формуванню клінічної ком-
петентності студента. При цьому не доводиться чекати на 
«тематичних» пацієнтів, тому що будь-коли можна змоде-
лювати необхідну клінічну ситуацію і відтворити її стіль-
ки разів, скільки потрібно для набуття необхідного рівня 
компетентності всіма студентами в групі. Позитивні ре-
зультати такої практики сприяли подальшому зростанню 
кількості фантомів в арсеналі усіх кафедр стоматологічно-
го профілю і натепер в академії навчальний процес забез-
печений 70 фантомами-тренажерами. Більш того, в 2017 
році рішенням Вченої ради ДЗ «ДМА» було прийнято 
рішення про створення міжкафедрального симуляційного 
центру для підготовки студентів-стоматологів. 

Зауважимо, що окрім високої результативності, симу-
ляційне навчання затребуване англомовними студентами-
іноземцями, ще й тому, що атестація в їх країнах перед-
бачає демонстрацію оволодіння мануальними навичками 
на таких же фантомах в тому ж форматі. В цьому зв’язку 
зазначимо, що в 2017 році вперше випускний комплек-
сний практичного-орієнтований іспит зі стоматології про-
ведений у нашому виші за принципами OSCE (Objective 
structured clinical examination) із застосуванням стандар-
тизованих клінічних ситуацій, які відтворювались на фан-
томах. 

На останнє, слід наголосити, що попри всі переваги 
симуляційного навчання воно не є панацеєю, а повинне 
лише передувати та доповнювати клінічний досвід. Без-
сумнівним є те, що воно дозволяє майбутньому стомато-
логу опанувати практичні навички шляхом проб та поми-
лок, що надалі забезпечить впевнену та ефективну роботу 
з пацієнтом.
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роль СимуляЦіЙного навЧання в піСлядипломніЙ оСвіті ліКарів оФтальмологів 

Риков С.О., Шаргородська І.В., Лисенко М.Г.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика

вступ. Перспективи розвитку спеціальності «Офталь-
мологія» виникають із потреб сьогодення. Інвалідність 
внаслідок сліпоти в Україні займає одне з провідних місць 
серед інших причин інвалідності і не має тенденції до зни-
ження, через що, якість та кількість підготовлених фахів-
ців офтальмологів – це важливе та актуальне питання для 
України. На сьогодні науковці ще не знайшли остаточні 
відповіді на деякі актуальні питання практичної офталь-
мології щодо можливостей ефективної діагностики та 
лікування кератоконуса. Питання якісного скринінгу, 
виживання та додаткові міри захисту рогівкового ендо-
телію трансплантату залишаються основними, оскільки 
вони першочергові показники успіху кератопластики [1, 
2]. Вирішення цих питань призведе до збільшення жит-
тєздатності рогівкових трансплантатів, що знизить ризик 
розвитку пізніх реакцій відторгнення, зменшить кількість 
рекератопластик та поліпшить якість життя реципієнтів. 
Отримані результати таких комплексних заходів дозволять 
поліпшити працездатність та зменшити інвалідизацію па-
цієнтів з кератоконусом, що являються, як правило, особа-
ми молодого працездатного віку. Визначені проблеми під-
німають питання виживання рогівкового трансплантату 
до рівня найважливіших соціальних проблем, які стоять 
перед науковцями та практичними офтальмологами і ви-
магають ефективного їх вирішення за допомогою впрова-
дження новітніх передових технологій як в лікувальний, 
так і в навчальний процес підготовки фахівців згідно 
освітньо-професійної програми вищої освіти та відповід-
но до фахових вимог згідно освітньо-кваліфікаційної ха-
рактеристики лікаря-офтальмолога.

Мета: розробка алгоритму скринінгу донорського ро-
гівкового матеріалу шляхом використання новітніх тех-
нологій діагностики офтальмопатології та застосування 
симуляційного навчання при підготовці фахівців офталь-
мологів.  

основна частина. Матеріали і методи. Використову-
ючи конфокальний ретинотомограф HRT ІІ з рогівковим 
модулем Rostock Cornea Module, проводилася лазерна ска-
нуюча конфокальна мікроскопія кадаверновим рогівкам, 
призначеним для кератопластики. За допомогою програм-
ного забезпечення ImageJ проаналізована рефлективність 
ендотелію та введене поняття Коефіцієнту рефлективнос-
ті ендотеліальних клітин рогівки (КРЕКР). Біомікроскопія 
ex vivo проводилась за допомогою операційного мікро-
скопу OPMI Lumera 700 Статистичний аналіз результатів 
дослідження виконаний на персональному комп’ютері з 
використанням програми Microsoft Excel та пакету статис-
тичного аналізу «Statistica v.10» (Stat Soft, США). 

Результати. В ході статистичної обробки визначені 
морфометричні властивості ендотеліоцитів при конфо-
кальній мікроскопії, що значимо впливають на втрату 
ендотеліальних клітин на трансплантаті і, можливо, є 
ознаками апоптозу ендотелиоцитів. Визначено, що на-
явність видимих органел в ендотеліоцитах, візуальна 

«об’ємність» ендотеліоцитів при конфокальній мікроско-
пії та коефіцієнт рефлективності ендотеліальних клітин 
рогівки < 50 (як самостійні три фактори або в будь-якій 
комбінації) суттєво зменшують вірогідність виживання 
ендотеліоцитів на наскрізному рогівковому трансплантаті 
протягом першого року після трансплантації. Розробле-
на методика віскопротекції ендотелію кадаверної рогівки 
на етапі формування трансплантату. Відмічено, що по-
єднання якісного відбракування донорського рогівкового 
матеріалу за розробленими критеріями з проведенням ін-
траопераційної віскопротекції ендотелію майже в 4 рази 
зменшує відсоток втрати ендотеліальних клітин на рогів-
ковому трансплантаті за перший рік після трансплантації, 
що є попередженням розвитку пізнього ендотеліального 
відторгнення рогівкового трансплантату. Запропонована 
методика була застосована при проведенні симуляційного 
навчання на тематичних практичних заняттях та увійшла в 
розроблені навчально-методичні матеріали підготовки лі-
карів-офтальмологів згідно освітньо-професійної програ-
ми вищої освіти на кафедрі офтальмології НМАПО імені 
П.Л. Шупика [3, 4].

висновки. Встановлено, що інтенсивність рефлек-
тивності ендотеліальних клітин – ефективний критерій 
якості донорської кадаверної рогівки, велична якого зале-
жить від процесів в цитоплазмі ендотеліоцитів та є кіль-
кісним маркером апоптозу ендотеліоцитів. Ця властивість 
рогівки потребує подальшого вивчення та може бути ви-
користана як інформативна суправітальна реакція в судо-
во-медичній танатології. Інтраопераційна віскопротекція 
донорського ендотелію на етапі «back table» є додатковим 
механізмом заощадження ендотеліальних клітин при хі-
рургічному лікуванні пацієнтів з кератоконусом. Викорис-
тання симуляційного навчання в післядипломній освіті 
лікарів-офтальмологів підвищить рівень підготовки фа-
хівців з цієї спеціальності та врахує вимоги до рівня знань 
і вмінь відповідно до фахових вимог згідно освітньо-ква-
ліфікаційної характеристики.
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СимуляЦіЙне навЧання та Його роль у підготовЦі ліКарів-інтернів за 
СпеЦіальніСтю «медиЦина невідКладниХ Станів» на КаФедрі терапіЇ №1 та 

медиЧноЇ діагноСтиКи Фпдо.

Січкоріз О.Є., Мельник І.В., Ковальчук Г.І., Бичков М.А., Скляров Є.Я.
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького.

Швидкий розвиток сучасної медицини створює ви-
моги для високого професійного рівня лікарів у галузі 
екстреної медичної допомоги (ЕМД). В основі фахового 
рівня лікаря медицини невідкладних станів (МНС) лежить 
володіння практичними навиками та технологіями надан-
ня ЕМД. Актуальним залишається навчання лікарів-інтер-
нів та підвищення рівня їх практичної підготовки.

З цією метою Львівським національним медичним 
університетом імені Данила Галицького було створено си-
муляційний центр, який дозволяє проводити симуляційні 
заняття та тренінги зі студентами, лікарями-інтернами та 
слухачами післядипломної освіти, відпрацьовувати різні 
техніки проведення ЕМД.

Для покращення підготовки лікарів-інтернів за спеці-
альністю МНС на кафедрі терапії №1 та медичної діагнос-
тики ФПДО проводять додаткові симуляційні навчання 
для лікарів означеної спеціальності. На базі приймального 
відділення КМКЛШМД є спеціально обладнана кімната 
для відпрацювання практичних навиків та проведення 
стимуляційних занять та тренінгів. Кімната обладнана та-
кими манекенами: Lіttlann, манекен-немовля, манекен для 
проведення в/в ін’єкцій, конікотомії, пункції грудної кліт-
ки, манекен для проведення інтубації та видалення чужо-
рідного тіла, манекен дорослої людини.

За допомогою манекенів-симуляторів лікарі-інтерни 
мають можливість неодноразово відпрацьовувати наступ-
ні техніки: дефібриляція, забезпечення прохідності ди-
хальних шляхів, штучна вентиляція легень, серцево-леге-
нева реанімація, невідкладна допомога при травматичних 

ушкодженнях (зупинка кровотечі, перев’язка ран), а також 
відпрацювання різноманітних медичних маніпуляцій.

Під час симуляційного заняття за допомогою манеке-
нів модулюються різноманітні клінічні ситуації, які потре-
бують використання практичних навиків. Лікарі-інтерни 
під керівництвом досвідченого викладача відпрацьовують 
командні заняття, що дозволяє навчити молодих лікарів 
командній роботі. 

Перевагами таких симуляційних навчань є: прове-
дення різних маніпуляційних заходів без ризику для паці-
єнта; зниження стресової ситуації лікаря-інтерна під час 
перших самостійних маніпуляцій; необмежена кількість 
повторів для відпрацювань навиків; досягнення взаєморо-
зуміння та чіткості дій при надання ЕМД; спроможність 
проявити себе лідером у командній роботі.
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СамооЦінКа Студентами еФеКтивноСті СимуляЦіЙного навЧання  невідКладноЇ 
медиЦини

Сміян С.І., Коморовський Р.Р., Боднар Р.Я., Слаба У.С., Лепявко А. А., Лихацька Г.В., Квасніцька О.С., 
Мігенько Л.М.

ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України»

вступ. Симуляційне навчання набуває щораз більшої 
популярності у сфері медичної освіти, оскільки при опра-
цюванні певних клінічних сценаріїв дозволяє студентам 
приймати клінічні рішення та виконувати дії без ризику 
завдання шкоди пацієнтам [1].

мета. Оцінити сприйняття студентами міжнародного 
факультету нової форми навчання невідкладної медицини 
у симуляційному центрі.

матеріали і методи. Студентам VI курсу міжнарод-
ного факультету, які проходили навчання з невідкладної 
медицини на базі симуляційного центру, було запропоно-
вано розроблений нами опитувальник. Останній складав-
ся із 14 питань, кожне з яких мало 5 варіантів відповідей; 
враховувались також вік, стать, країна походження студен-
тів. Результати оброблено методами описової статистики, 
середні величини подано як медіана (та середнє арифме-
тичне).

результати. В опитуванні взяв участь 51 студент ві-
ком від 22 до 40 років (медіана– 25 років) із 15 країн світу, 

42%– чоловічої статі. Загалом, досвід навчання у симу-
ляційному центрі за 5-бальною шкалою (де 1– вкрай не-
гативний, а 5– надзвичайно позитивний досвід) студенти 
оцінили на 4 (4,08). Також, за 5-бальною шкалою (де 1– зо-
всім не погоджуюся, а 5– повністю погоджуюся), опитані 
студенти оцінили адекватність складності клінічних сце-
наріїв до рівня своєї підготовки на 4 (3,92), відображення 
симуляційними сценаріями важливих аспектів клінічної 
медицини– на 4 (4,38), реалістичність симуляційних сце-
наріїв– на 4 (4,16), зростання свого зацікавлення предме-
том після навчання у симуляційному центрі– на 4 (3,74), 
покращення своїх знань з предмету після симуляційного 
навчання– на 4 (4,10), зростання впевненості у своїх зна-
ннях– на 4 (4,02), покращення розуміння практичного за-
стосування чинних протоколів та клінічних настанов– на 
4 (4,00), можливість побачити і проаналізувати свої по-
милки– на 5 (4,42), наявність підручників, в яких добре 
висвітлений предмет,– на 4 (3,31), переваги симуляційного 
навчання над несимуляційним– на 4 (4,23). Висловлені у 
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довільній формі зауваження, в основному, містили поба-
жання щодо збільшення кількості клінічних сценаріїв та 
охоплення ними невідкладних станів у неврології та ен-
докринології.

висновок. Новий досвід симуляційного навчання 
був, у цілому, позитивно сприйнятий студентами міжна-
родного факультету. На їхню думку, симуляційне навчання 
має певні переваги над традиційними заняттями в клініці, 

оскільки допомагає не тільки поліпшити свої знання з не-
відкладної медицини а й, передусім, краще усвідомлювати 
й аналізувати власні помилки.

література
1. Chan Chi Ho et al. Evaluation of a simulation-based 

workshop on clinical performance for emergency physicians 
and nurses. World J Emerg Med 2015;6(1):16-22.

додипломне навЧання еКСтреноЇ та невідКладноЇ допомоги дітям з 
виКориСтанням СимуляЦіЙниХ методів

Старець О.О., Котова Н.В., Федоренко О.В.
Одеський національний медичний університет

вступ. Важливим аспектом підготовки та підвищення 
кваліфікації лікарів є вибір прототипу рекомендацій з на-
дання медичної допомоги. В Україні йде процес розробки 
медико-технологічних документів зі стандартизації ме-
дичної допомоги на засадах доказової медицини. Для за-
безпечення сучасних, науково обґрунтованих підходів до 
надання медичної допомоги рекомендовано використову-
вати керівництва (клінічні протоколи) провідних асоціацій 
фахівців розвинених країн світу і Всесвітньої організації 
охорони здоров’я [1,2].

Прикладом такого прототипу є курс American Heart 
Association (AHA) і American Academy of Pediatrics 
(AAP) «Pediatric Emergency Assessment, Recognition and 
Stabilization» (PEARS®). Метою курсу PEARS® є покра-
щення якості медичної допомоги дітям у важкому стані, 
що приводить до поліпшення результатів [3]. Навчальний 
курс PEARS® допомагає медичним працівникам розвива-
ти знання та навички, необхідні для проведення екстреної 
оцінки та початкової стабілізації важкохворих дітей будь-
якого віку. PEARS® вчить студентів, як розпізнати важки 
респіраторні розлади (пневмонія, обструкція дихальних 
шляхів різного ґенезу), шок різного ґенезу, зупинка дихан-
ня та серцевої діяльності, а також надати відповідну ко-
роткочасну допомогу, доки дитина не буде стабілізована, 
або переведена до відділення інтенсивної терапії. Тому 
метою був аналіз досвіду впровадження в медичний освіт-
ній процес симуляційних методів навчання і універсаль-
ного підходу до швидкої оцінки, розпізнавання та стабілі-
зації станів, що загрожують життю дитини.

матеріал і методи. Для навчання студентів навичкам 
надання екстреної та невідкладної допомоги при критич-
них станах у дітей на базі кафедри пропедевтики педіатрії 
Одеського національного медичного університету ство-
рено симуляційний клас, оснащений сучасними манеке-
нами-симуляторами і багатоцільовими педіатричними 
симуляторами фірми-виробника Gaumard. За 2017 рік у 
симуляційному класі пройшли навчання 786 студентів.

Результати та їх обговорення. У робочих програмах 
дисципліни «Педіатрія» на IV та V курсі було виділено по 
6 навчальних годин на тему «Невідкладні стани у педіа-
трії» для роботи студентів у симуляційному класі, де 30 % 
робочого часу – теоретична підготовка, а 70 % робочого 
часу – практичне оволодіння навичками медичної допо-
моги з використанням симуляційних методів навчання. 
Студенти IV курсу вивчали основні принципи оцінки, роз-
пізнавання та стабілізації невідкладних станів у дітей за 
принципами навчального курсу PEARS® (з урахуванням 
національних уніфікованих клінічних протоколів екстре-

ної та невідкладної допомоги і оновлених рекомендацій 
AHA по серцево-легеневій реабілітації (СЛР) та невід-
кладної допомоги при серцево-судинних захворюваннях 
від 2015 р.) та навички СЛР, створення прохідності ди-
хальних шляхів, алгоритм допомоги при анафілактичному 
шоці. Студенти V курсу засвоювали основи початкової та 
реанімаційної допомоги новонародженим, що базуються 
на матеріалі навчального курсу АНА і ААР «Реанімація 
новонароджених» (з урахуванням рекомендацій уніфіко-
ваного клінічного протоколу «Початкова, реанімаційна та 
післяреанімаційна допомога новонародженим в Україні») 
та практичні навички за алгоритмом первинної реанімації 
новонароджених для дітей ≥ 32 тижнів гестації.

Практична частина навчання з використанням підхо-
дів курсу PEARS® включає оволодіння практичними нави-
чками з використанням імітаційних методів. За розробле-
ними клінічними сценаріями за допомогою комп’ютера 
симуляційному манекену задавались зміни стану і фізіо-
логічних параметрів (частота серцевих скорочень, дихан-
ня, дихальні шуми, судоми, колір шкіри, реакції зіниць на 
світло, артеріальний тиск, сатурація, ЕКГ тощо). Студент 
повинен виконати усі етапи оцінки, розпізнати патологічні 
стани та інсценувати реальний процес надання медичної 
допомоги. Зворотна реакція симуляційного манекена мо-
делюється в залежності від того, правильно чи хибно ви-
конуються втручання за визначений час, тобто йде пряма 
оцінка дій студента, що не вимагає додаткових інтерпрета-
цій і коментарів. На більш простих багатоцільових педіа-
тричних симуляторах відпрацьовуються моторні навички 
створення прохідності дихальних шляхів і СЛР.

Всі студенти, які працювали у симуляційному класі,  
відзначали високий рівень реалістичності симуляційного 
навчання і високу ефективність закріплення теоретичних 
знань при одночасному формуванні психомоторних нави-
чок. Вони висловлювали побажання збільшити кількість 
навчальних годин з використанням манекенів-симулято-
рів і розширити перелік практичних навичок.

висновок. Створення і робота симуляційного кла-
су – це складний процес, що супроводжується багатьма 
викликами для викладацького колективу, такими як необ-
хідність засвоювати нове високотехнологічне обладнання, 
вивчати тонкощі суміжних дисциплін, створювати нові 
клінічні сценарії та реалістичне навколишнє середовище 
для їх інсценування, засвоювати нові педагогічні підходи 
до навчання, вдосконалювати навички комунікації, основи 
командної роботи, тощо. Симуляційне навчання навичкам 
екстреної та невідкладної допомоги дітям демонструє 
суттєві переваги перед традиційними формами навчання. 
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При впровадженні симуляційниих методів необхідно ви-
користовувати міжнародно признані навчальні програми, 
прикладом цього є навчальний курс з педіатричної оцінки, 
розпізнавання та стабілізації невідкладних станів у дітей. 
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праКтиЧна підготовКа у додипломному навЧанні 

ліКарів-Стоматологів

Удод О. А., Яковлева Н. М., Центіло В. Г., Вороніна Г. С., Драмарецька С. І.
Донецький національний медичний університет

вступ. Процес реформування вищої медичної та сто-
матологічної освіти, що перманентно триває в країні, як ві-
домо, має бути спрямований, перш за все, на задовільнення 
потреб вітчизняної практичної охорони здоров’я та синхро-
нізацію з міжнародними стандартами надання медичної та 
стоматологічної допомоги. З іншого боку, реформи, завдя-
ки синтезу освіти, науки та інноваційної діяльності, будуть 
сприяти переорієнтації на особистісну парадигму та компе-
тентнісний підхід, як пріоритетний, що певним чином по-
винно знайти відображення у нових стандартах вищої сто-
матологічної освіти [1]. Саме така освітня модернізація має 
стимулювати формування у майбутніх лікарів-стоматологів 
професійних компетенцій, які здатні забезпечити їх високу 
конкурентоспроможність на сучасному вітчизняному та єв-
ропейському ринку стоматологічних послуг [2].

основна частина. Компетентнісний підхід перед-
бачає спрямованість здобувачів вищої стоматологічної 
освіти на набуття професійних вмінь, якими вони повинні 
володіти після завершення навчання за певним освітньо-
науковим рівнем. Добре відомо, що найважливішою скла-
довою такої прикладної спеціальності, як стоматологія, 
є практичні навички, оволодіння якими забезпечує здій-
снення, власне, лікарської діяльності. Саме тому у системі 
додипломної підготовки лікарів-стоматологів практична 
підготовка відіграє провідну роль. Необхідні для здій-
снення професійної діяльності уміння та практичні нави-
чки студенти-стоматологи набувають на пропедевтичному 
курсі на тренажерах, муляжах та фантомах і на клінічних 
циклах у ході курації пацієнтів під час практичних за-
нять, а також протягом виробничої практики. Однак на 
практичному занятті студенти мають можливість лише за-
своїти певні стоматологічні маніпуляції, а повною мірою 
закріпити їх можливо тільки під час повноцінної та довго-
тривалої виробничої практики у профільних лікувальних 
закладах під контролем керівника. У той же час, в умовах 

існування розгалуженої мережі закладів різних форм влас-
ності поряд з державними та комунальними лікувальними 
закладами, в яких, власне, і розташовані профільні кафе-
дри більшості закладів вищої  медичної освіти, в останніх 
значно скоротилася кількість пацієнтів. Такий стан значно 
ускладнює забезпечення занять тематичними хворими, що 
відбивається на засвоєнні практичних навичок студента-
ми. Тим більш, що перспективи реформування вітчизня-
ної охорони здоров’я, зокрема, стоматологічної допомоги, 
у найближчі часи передбачає певні зміни у взаємовідноси-
нах стоматологічних лікувальних закладів та профільних 
кафедр. Певним вирішенням, можливо, слід вважати уні-
верситетські клініки, але для цього необхідно знайти їм 
місце у реформованій охороні здоров’я. Поки що провід-
ною у практичній підготовці залишається виробнича прак-
тика, яку слід розглядати, як самостійний вид навчальної 
діяльності, без переведення у ранг аудиторних занять, та 
проводити її у лікувальних закладах різних форм власнос-
ті, у тому числі, можливо, приватних.

висновок. Практична підготовка студентів-стомато-
логів має забезпечити досягнення кінцевих цілей навчання 
та їх майбутню професійну діяльність, а компетентнісний 
підхід створює умови для самобутньої моделі вітчизняної 
вищої стоматологічної освіти, яка, у той же час, буде від-
повідати вимогам європейського освітнього простору та 
ринку праці.

література:
1. Равен Дж. Компетентность в современном обще-
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розвитоК КомуніКативного потенЦіалу Студента-медиКа в рамКаХ праКтиКи 
СимуляЦіЙного навЧання 

Федотов В.П., Кірієнко В.О.
Запорізький державний медичний університет

вступ. Стрімкий розвиток науки, зокрема медичної, 
розвиток нових високоточних технологій, потребує під-
готовки висококваліфікованих спеціалістів, які мають 
володіти новітніми технологіями та мають бути здатними 

об’єднувати в одну цілісну систему свої теоретичні знання 
та практичні навички. За останні роки в Україні спостері-
гається активне впровадження світового досвіду в галузі 
симуляційних методик навчання, у медичних університе-
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тах виконуються вимоги, зазначені у вітчизняних освітніх 
стандартах і спрямовані на введення в навчальний процес 
симуляційних курсів. Поряд із цим необхідно зауважити, 
що проблемою на шляху повномасштабного впроваджен-
ня симуляційних методик є наявність високих матеріаль-
них (на обладнання) та інтелектуальних (підготовка ви-
кладачів, розробка алгоритмів і сценаріїв) витрат. 

основна частина. Медичні вміння формуються через 
когнітивні (знання) і психомоторні навички (практика). 
Базова клініко-теоретична підготовка медиків включає 
такі навички, як комунікація, клінічні судження і плану-
вання. Для засвоєння і вдосконалення технічних або пси-
хомоторних навичок та навичок спілкування, необхідна 
постійна практика й симуляція, що дозволяє довести тех-
ніку виконання цих прийомів до автоматизму.

Симуляція – це тренування, де студент, а не викладач 
знаходиться в центрі уваги, як при традиційному освіт-
ньому процесі. Під час симуляції необхідно оцінювати: 
комунікативні (етичні) навички майбутнього фахівця; 
професійні знання (збір анамнезу, інтерпретація аналізів, 
постановка діагнозу та ін.); спеціальні навички (залежить 
від мети симуляції) [2].

Значною перевагою симуляційного тренінгу, порів-
няно з традиційною системою підготовки, є можливість 
багаторазового відпрацювання певних вправ і дій, до-
ведення їх до автоматизму. Впровадження в навчальний 
процес підготовки медичних кадрів на всіх етапах безпе-
рервної медичної освіти навчальних симуляційних курсів 
буде сприяти зниженню лікарських помилок, зменшенню 
ускладнень і підви) щенню якості надання медичної допо-
моги населенню.

Симуляційне навчання широко використовується в 
процесі здобуття та вдосконалення і комунікативних на-
вичок студентів-медиків, проте симуляційні моделі, як і 
методи, дещо різняться щодо процесу навчання профе-
сійним навичкам [1]. Це пояснюється різними завданнями 
і цілями навчальних процесів. Можна виділити наступні 
типи комунікативних симуляційних методів:

1. Візуалізація. Візуальні моделі (ілюстрації, схеми, 
об’ємні моделі, відео, презентації тощо). На етапі навчан-
ня «мови професії» студенти-медики повинні не тільки 
демонструвати розуміння семантичної складової окремих 
лексем, а й граматично грамотно вербалізувати професій-
ні знання. Наприклад, учням пропонується зробити опис 
симптомів пацієнта на плакаті або на відео.

2. Мовна гра «стандартизований пацієнт». Даний вид 
навчальної діяльності ґрунтується на створенні віртуаль-
ної клінічної ситуації, проте не передбачає використання 
тактильного, реактивного, або автоматизованого манекена. 

У процесі мовної гри роль пацієнта виконує викладач або 
інший студент. Симулюються ситуації з пацієнтами різних 
вікових груп, що мають різний настрій і володіють різним 
інтелектуальним рівнем. Завдання студента формулюється 
в такий спосіб: під час опитування віртуального пацієнта 
він повинен актуально і послідовно конструювати такі пи-
тальні речення, щоб комунікативний акт відбувся успішно. 
Протягом уроку слухачі демонструють не тільки знання 
медичної лексики, а й вміння формулювати питання про-
фесійного характеру, логічно впорядковувати розумовий 
процес, будувати послідовний діалог і встановлювати кон-
такт з пацієнтом, вибудовувати модус спілкування відпо-
відно до віку «пацієнта», його психологічного стану і на-
строю. Студент-медик повинен вміти грамотно провести 
опитування хворого і зробити запис в медичній картці. У 
даній симуляційній ситуації демонструються не професій-
ні навички оцінюваного, а рівень мовної компетентності в 
межах семантичного поля професійної лексики. Під час де-
брифінгу симуляційної ситуації проводиться аналіз поми-
лок студентів, в результаті якого ситуативний досвід мовця 
переходить у мовленнєву навичку, що є усвідомленою. 

висновки. Перевагами імітаційних методів неігрово-
го (ситуаційного) та ігрового (симуляційного) навчання є: 
формування навичок практичного досвіду майбутніх спе-
ціалістів без нанесення шкоди здоров’ю пацієнта і забез-
печення власної інфекційної безпеки при відпрацюванні 
маніпуляцій на муляжах і симуляторах; глибоке засвоєння 
матеріалу; формування загальної і професійної компе-
тенції, необхідної для здійснення практичної діяльності 
завдяки створеним імітаційним умовам професійного се-
редовища, що дозволяє вважати їх ефективними для фор-
мування практичної компетентності студентів. Слід зазна-
чити, що в процесі навчання «мови спеціальності» систе-
матичне повторення ідентичних симулятивних ситуацій з 
подальшим дебрифінгом дозволяє закріпити отриманий 
комунікативний досвід як усвідомлену навичку. У свою 
чергу, підвищення комунікативного рівня студента-ме-
дика пропорційно сприяє формуванню його професійної 
компетенції як фахівця.

література
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знаЧення СимуляЦіЙного навЧання у веденні пологів при СідниЧному 
передлеЖанні плода

Флуд В.В., Святоцька О.В., Пилипчук І.С.
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

вступ. Сучасні вимоги, які висуваються до охорони 
здоров’я матері і плода стають дедалі більшими. Ваго-
му ланку в сучасному акушерстві займає така проблема 
як сіднична передлога плода і ведення пологів при цьо-
му стані. Все далі і далі акушери-гінекологи схиляються 
до родорозв’язання при сідничній передлозі плода до ке-
сарського розтину. Але існують моменти, коли необхідно 

родорозв’язувати таких жінок через природні пологові 
шляхи застосовуючи всі необхідні для цього прийоми. На 
допомогу навчанню студентів і лікарів-інтернів допомозі 
в пологах при сідничній передлозі приходить симуляційна 
медицина.

основна частина. Симуляційний тренінг «Веден-
ня пологів при сідничній передлозі плода» проводиться 
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в межах практичних занять по акушерству та гінекології 
зі студентами 6-го курсу медичного факультету, а також 
лікарями-інтернами за спеціальністю акушерство та гіне-
кологія в навчальному імітаційному центрі Львівського 
національного медичного університету імені Данила Га-
лицького викладачами кафедри акушерства та гінекології.

Навчання в центрі проводиться на високотехноло-
гічних віртуальних медичних тренажерах: комп’ютерній 
бездротовій системі симуляції пологів Noelle, системі си-
муляції пологів Noelle, а також в кімнаті для проведення 
дебрифінгу.

Програма заняття складається з трьох частин.
У першій частині заняття розбираються сучасні під-

ходи до ведення пологів при сідничній передлозі плода, 
основи симуляційні навчання, інструктаж з техніки безпе-
ки. Проводиться визначення базового рівня знань слухачів 
по даній проблемі.

Практичний етап заняття починається з роботи на си-
муляторі породіллі Noelle. Викладач-тренер встановлює 
сценарій «Пологи при сідничній передлозі плода», і де-
монструє способи надання допомоги.

Після чого кожен зі слухачів повторює його дії.
Оцінка дій студентів і лікарів-інтернів проводиться 

шляхом призупинення сценарію і діалогу зі слухачем.
Під час дебрифінгу розбираються помилки допуще-

ні під час ведення пологів і визначається кінцевий рівень 
знань.

Після проведення тренінгу проводилося анонімне ан-
кетування, де слухачам пропонувалося оцінити ефектив-

ність заняття. Оцінювалися такі параметри як задоволе-
ність симуляційним циклом, рівень засвоєння матеріалу, 
реалістичність симуляторів і клінічної ситуації.

За 2017-2018 навчальний рік симуляційний курс про-
йшли 747 студентів та лікарів-інтернів. Переважна біль-
шість студентів і лікарів-інтернів – 98%, повністю засво-
їли матеріал 92% слухачів висловили свою задоволеність 
тренінгом. Всі студенти і лікарі-інтерни відзначили реа-
лістичність використовуваних симуляторів і клінічних за-
дач.

висновки. Таким чином можна зробити висновок, що 
навчання на симуляторах сприяє засвоєнню і розвитку прак-
тичних навичок, а також розвитку клінічного мислення.
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оСобливоСті заСтоСування СуЧаСниХ педагогіЧниХ теХнологіЙ у проЦеСі 
підготовКи до СКладання ліі «КроК 2»

Хаустов М. М., Бачинський Р. О., Гордієнко Н. О., Поручіков В. В.
Харківський національний медичний університет

Формулювання цілей статті. Мета даної статті полягає 
в розкритті особливостей застосування сучасних педаго-
гічних технологій у процесі підготовки до складання тес-
тового ліцензованого іспиту «Крок 2».

Нині симуляційні технології розглядають як методи 
удосконалення клінічної освіти, скорочення тривалості 
навчальних програм і підвищення їхньої інтенсивності без 
ризику для пацієнтів. Популярність симуляційних тренін-
гів у сфері медичної освіти продовжує зростати, що під-
тверджує позитивний вплив таких тренінгів на швидкість 
засвоєння, оновлення та підтримання певних навичок у 
лікарів- практиків [1–3].

Під час стимуляційного навчання найчастіше застосо-
вують такі методи:

• віртуальна операційна;
• стандартизований пацієнт;
використання манекенів високого рівня реалістичності;
• міждисциплінарний тренінг;
• командний тренінг.
При підготовці до тестових іспитів студенти як правило 

використовують тести з буклетів «Крок 2» попередніх років. 
Вивчають тестове питання та правильну відповідь на ньо-
го. Такий спосіб вивчення тестового завдання нівелює «клі-
нічне мислення», тому, що студент намагається запам’ятати 
правильну відповідь на конкретне поставлене питання [4].

У зв’язку з тим, що подібні тестові питання є 
невід’ємною складовою складання ліцензійного інтегро-

ваного іспиту «Крок 2. Загальна лікарська підготовка» у 
Харківському національному медичному університеті на 
випускаючих кафедрах було адаптовано та застосовано ме-
тод, який пов’язаний з використанням «кейс-технологій».

«Кейс-метод» (від англійського case – випадок, ситу-
ація) – метод активного проблемно-ситуаційного аналізу, 
оснований на навчанні шляхом вирішення конкретних за-
вдань – ситуацій (кейсів). 

«Кейси» – навчальні конкретні ситуації, спеціально 
розроблені на основі фактичного матеріалу з метою на-
ступного їх аналізу на заняттях. У ході вирішення ситу-
ацій студенти-медики навчаються діяти окремо або в «ко-
манді», проводити аналіз и приймати рішення.

Метою застосування такого методу є те, що студен-
ти особисто, або сумісними зусиллями групи студентів 
аналізують навчальну ситуацію – case і відпрацювують 
її практичне рішення, по закінченні – оцінюють запропо-
новані алгоритми вирішення ситуації і обирають разом з 
викладачем оптимальний варіант в контексті поставленої 
проблеми.

Вимоги, які використовуються викладачами при роз-
робці «кейсу»:

• Відповідати чітко сформульованій меті створення
• Мати відповідний рівень складності
• Ілюструвати декілька аспектів проблеми
• Бути актуальним на момент використання
• Ілюструвати типові ситуації
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• Розвивати аналітичне мислення
• Мати декілька рішень
• Відповідати потребам конкретного контингенту сту-

дентів 
• Містити необхідну кількість інформації (пакет)
На практичному занятті студенти поділяються на 

«студента хворого» та «студента лікаря». На основі тес-
тового завдання «студент хворий» модулює скарги та пе-
ребіг захворювання, а «студент лікар» намагається додат-
ково зібрати необхідні данні для відповіді на поставлене 
питання. Завдання викладача коректувати як скарги «сту-
дента хворого» так і запитання «студента лікаря». 

«Кейс-метод» характеризується як інтерактивний 
метод навчання, що базується на обговоренні тестового 
питання, в якому відображається реальна картина захво-
рювання. Також сприяє розвитку вміння вирішувати про-
блеми з урахуванням конкретних умов і за наявності фак-
тичної інформації.

Метод характеризується також значним педагогічним 
ефектом, оскільки розвиває такі кваліфікаційні характе-
ристики особистості, як здатність до аналізу і діагностики 
захворювання, вміння формулювати синдром або діагноз, 
спілкуватися, дискутувати, сприймати й оцінювати інфор-
мацію, яка надходить у вербальній і невербальній формах. 
В деякому сенсі цей метод сприяє формуванню професій-

них та особистісних властивостей майбутнього лікаря. 
висновки. Отже, симуляційні методи навчання спри-

яють реформуванню процесу навчання, передбачаючи ви-
конання частини функцій навчання самими студентами, 
створюють сприятливі умови для активного набуття знань 
майбутніми лікарями. Викладачам сьогодні важливо по-
стійно вдосконалювати власні знання про методи навчан-
ня, упроваджувати у власну викладацьку практику новітні 
освітні технології, іти в ногу з часом.
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роль СимуляЦіЙного навЧання при підготовЦі маЙбутніХ ФармаЦевтів
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Комунальний вищий навчальний заклад «Житомирський базовий фармацевтичний коледж» 

Житомирської обласної ради
вступ. Останнє десятиріччя характеризується стрім-

ким впровадженням великої кількості віртуальних техно-
логій у різні сфери діяльності людини. Сучасні різнома-
нітні технології, до яких належить симуляційне навчання, 
надійно ввійшли в сферу освітнього процесу й отримали 
свій широкий розвиток наприкінці ХХ століття [2]. Все 
більше уваги приділяється безпечності, етичним питан-
ням, збільшенню відповідальності фармацевтичних пра-
цівників, високому рівню необхідної професійної квалі-
фікації. Все це вимагає адаптації навчальних програм з 
використанням усіх наявних освітніх інструментів.

основна частина. Симуляційна форма навчання - є 
найбільш прийнятною. Використання симуляції як мето-
ду для набуття практичних навичок і навчання називають 
симуляційним навчанням. Основна мета підготовки сту-
дентів може бути сформульована як удосконалення прак-
тичних умінь і навичок, необхідних для роботи. Головні 
ознаки симуляційного навчання: штучно створене іміто-
ване середовище для навчання (навчальна аптека); мож-
ливість використання муляжів, навчальної наочності для 
повноти та реалістичності моделювання об’єкта в певній 
ситуації; відпрацювання конкретних практичних навичок; 
відпрацювання командної роботи в імітованій конкретній 
ситуації; наявність досвідчених викладачів (тренерів), які 
мають багатий досвід практичної та навчальної роботи. 
Значною перевагою симуляційного тренінгу, порівняно з 
традиційною системою підготовки, є можливість багато-
разового відпрацювання певних вправ і дій, доведення їх 
до автоматизму. Симуляція дозволить студентам думати 

спонтанно та активно, а не пасивно запам’ятовувати ін-
формацію. У процесі симуляції можна створювати перед-
бачуване навчальне середовище, яке дозволить проводити 
навчання в «реалістичних» умовах, у режимі реального 
часу.[1] Майбутні фармацевти навчаються в ситуаціях 
близьких до реалістичних, які можуть відображати ре-
альні умови праці на робочому місці в аптечному закладі. 
Таким чином, у процесі симуляції студенти можуть проде-
монструвати свої навички та обговорити, що було не так, 
що можна поліпшити.

висновок. Активне впровадження в навчальний про-
цес різних форм стимуляційного навчання дає можливість 
об’єднати в єдиний ланцюг теоретичну підготовку та на-
буття практичних навичок, що у майбутньому надасть 
змогу фармацевту використовувати сформовані навички 
в реальній роботі та підвищувати ефективність їх засво-
єння.
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Виклики сьогодення потребують використання сучас-
них технологій у вивченні морфологічних дисциплін. Зна-
ння будови людського тіла є основою для формування пра-
вильної уяви про роботу органів і правильної постановки 
діагнозу. Ще за часів М.І.Пирогова розташування  органу 
по відношенню до інших анатомічних утворень вивчали 
на розпилах заморожених тіл (пироговські зрізи). На жаль, 
використання трупного матеріалу в навчальному процесі 
різко зменшилося, позбавив можливості достатньо від-
працювати навички з виготовлення нативних препаратів 
студентами для вивчення предмета.                                                                                               

Традиційні методики вивчення анатомії на сучасному 
етапі вимагають удосконалення. Застосування інтерактив-
них технологій навчання надає можливість більш повно-
го та ефективного вивчення анатомії людини[1-4]. Робота 
з віртуальним біологічним матеріалом дозволяє оцінити 
топографію органа, його кровопостачання та інервацію, 
полегшує сприйняття великого об’єму інформації, який 
міститься в підручнику. Студенти мають можливість роз-
глянути в 3D проекції розташування органу, судини чи не-
рва, прослідкувати його напрям і відношення до сусідніх 
органів. Також є опція пошарового видалення тканин з на-
ступним оглядом глибоких шарів тіла. Можна відпрацю-
вати методи віртуального препарування.

ANATOMAGE TABLE MEDICAL (США), що вико-
ристовується в навчанні студентами ОНМедУ, дозволяє 
окремо вивчати будову опорно-рухового апарату, вну-
трішніх органів, серцево-судинної та нервової систем.                  

Стіл може використовуватися для самостійної роботи сту-
дентів, у вигляді  додаткового посібника завдяки програмі 
самоконтролю, до якої входить визначення назв частин, 
утворень, цілих органів.

Запровадження нових технологій необхідно також для 
удосконалення кваліфікації викладачів кафедри анатомії 
людини та при навчанні інтернів, слухачів передатеста-
ційних циклів.

Слід зазначити, що будь-яка новітня технологія в жод-
ній країні світу не замінила базові знання з анатомії. А 
вони приходять при вивченні методичної, наукової літера-
тури, внаслідок практичної роботи з трупним матеріалом 
і, головне, – за наявності щирого бажання стати високок-
валіфікованим фахівцем.
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моЖливоСті виКориСтання анатоміЧного Стола anatomage table medIcal (СШа) 
при вивЧенні анатоміЇ

Холодкова О.Л., Кокідько Л.А., Колесниченко О.А., Кожухаренко Т.І.
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удоСКоналення праКтиЧноЇ підготовКи Студентів та ліКарів на додипломному 
та піСлядипломному етапаХ оСвіти на КаФедрі епідеміологіЇ ХарКівСьКого 

наЦіонального медиЧного універСитету

Чумаченко Т.О., Макарова В.І., Райлян М.В., Поливянна Ю.І.
Харківський національний медичний університет

Глобалізація проблеми антибіотикорезистентності 
збудників інфекційних хвороб, зростання медичної, со-
ціальної та економічної значущості інфекцій, пов’язаних 
з наданням медичної допомоги (ІПМД), науково доведе-
на ефективність запобігання розвитку ІПМД та можли-
вість стримування розповсюдження резистентних шта-
мів мікроорганізмів при дотримані правил гігієни рук 
медичними працівниками [1-3] диктують необхідність 
впровадження в навчальні програми медичних вишів те-
оретичних питань епідеміології та профілактики ІПМД та 
створення умов для опанування практичних навичок гігіє-
нічної та хірургічної обробки рук [4].

Мета дослідження полягала в обґрунтуванні доціль-
ності використання симуляційних технологій на практич-
них заняттях на кафедрі епідеміології зі студентами та 
лікарями - слухачами курсів тематичного удосконалення 
при освоєнні теми щодо епідеміології та профілактики 
ІПМД.

результати дослідження. На додипломному етапі 
навчання питання епідеміології та профілактики ІПМД 
включені в робочі навчальні програми та тематичні плани 

на 4 курсі для студентів, що навчаються за фахом «Сто-
матологія». Також на кафедрі епідеміології Харківського 
національного медичного університету (ХНМУ) розро-
блений та успішно проводиться цикл тематичного удоско-
налення лікарів різних спеціальностей «Епідеміологія та 
профілактика ІПМД», для післядипломної освіти. 

В 2017 – 2018 навчальному році в навчальний процес 
кафедри був впроваджений пристрій Derma LiteCheck UV 
R  (флуоресцентний тест по Елснер/Виггер - Альберти), 
який використовується як навчальний посібник для на-
вчання гігієнічним навичкам миття рук та оцінки її ефек-
тивності [5]. Принцип дії пристрою заснований на власти-
вості певних речовин флуоресціювати під дією оптичного 
ультрафіолетового випромінювання. Завдяки тесту той, 
хто навчається, може усвідомити важливість проведення 
гігієни рук простим і надзвичайно ефективним способом. 
Перевагою цього методу навчання є можливість викорис-
тання даної технології для групового і індивідуального 
навчання.

Завдяки Derma LiteCheck UV R студенти та лікарі 
мали можливість виявити неякісне проведення гігієнічної 
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обробки рук, перехресне забруднення рук, виявити по-
шкодження шкіри, які представляють небезпеку при ро-
боті з пацієнтами. Так, заняття з практикуючими лікарями 
на курсах тематичного удосконалення, показали, що 90 % 
курсантів знають теоретичну частину правил гігієнічної 
обробки рук [4], але при використанні пристрою Derma 
LiteCheck UV R  тільки 25 % слухачів провели гігієнічну 
обробку рук належним чином. Імплементація пристрою 
Derma LiteCheck UV R  в навчальний процес на 4 курсі 
стоматологічного факультету для відпрацювання прак-
тичних навичок з гігієни рук студентами-стоматологами 
збільшила вмотивованість студентів для опанування прак-
тичних навичок, викликала зацікавленість у відвідуванні 
занять з епідеміології. Студентів здивувало, що при прове-
дені вхідного рівня знань та вмінь з гігієни рук тільки 10 % 
студентів були спроможні виконати гігієнічну та антисеп-
тичну обробку рук без помилок. Використання пристрою 
дозволило студентам зрозуміти свої помилки завдяки на-
очності та закріпити алгоритм дій при обробці рук. При 
повторному використанні пристрою на етапі контролю 
отриманих теоретичних знань та практичного виконання 
навику вже 97 % студентів змогли якісно і без помилок 
провести гігієнічну та антисептичну обробку рук.

Під час впровадження методики в навчальний процес 
були виявлені помилки, що нерідко зустрічаються серед 
студентів та лікарів при обробці рук, а саме: порушення 
алгоритму обробки рук, недостатня кількість та експо-
зиція антисептичного засобу, недостатня обробка кистей 
рук, порушення техніки обробки «критичних» ділянок, які 
недостатньо змочуються засобом (великі пальці, кінчики 
пальців, міжпальцеві зони, нігті, білянігтьові валики та 
піднігтьові зони) [2,3].

висновки: Таким чином, використання симуляційних 
наочних технологій в навчальному процесі на кафедрі епі-
деміології дозволяє майбутнім та практикуючим лікарям 
опанувати практичні навички швидко та ефективно, звер-
нути увагу на власні недоліки та помилки при здійснен-
ні методу. Позитивний емоційний настрій учасників на-
вчального процесу сприяє поглибленню отриманих знань, 
підвищує відповідальність за неякісно виконану процеду-
ру і дозволяє опанувати важливі навички з попередження 
ІПМД. Досвід кафедри епідеміології ХНМУ може бути 
впроваджений в навчальний процес інших медичних ви-
шів України.
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ШляХи поКраЩення оволодіння праКтиЧними навиЧКами Студентами на 
КаФедрі невідКладноЇ        та еКСтреноЇ медиЧноЇ допомоги 
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ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України», 
м. Тернопіль, Україна

метою даної роботи був аналіз ефективності робо-
ти студентів в університетському стимуляційному центрі 
щодо засвоєння ними практичних навичок з невідкладної 
медицини та перспективи впровадження нових сучасних 
віртуальних навчально-контролюючих програм з невід-
кладної медичної допомоги. 

основна частина. Особливо важливою ланкою в на-
вчальному процесі є створення сучасної навчально-мето-
дичної бази, тому вже з перших днів роботи новостворе-
ної кафедри була підготовлена відповідна методична до-
кументація і видано типографським способом посібник з 
екстреної та невідкладної допомоги (2013 рік) та  навчаль-
ний підручник «Екстрена та невідкладна медична допомо-
га» (2015), який відповідає типовій навчальній програмі з 
дисципліни і затверджений ЦМК в якості національного. 
У 2017 та 2018 роках співробітниками кафедри підготов-
лено і видано два посібники «Екстрена та невідкладна ме-
дична допомога в запитаннях і відповідях» українською та 
англійською мовами.

 Заняття проходять за системою єдиного навчального 
дня протягом 6 годин. Семінарська частина заняття пе-
редбачає оцінку вхідного рівня знань у вигляді письмо-

вого висвітлення теоретичних питань або тестів. Підчас 
практичної частини студенти працюють з хворим або над 
освоєнням заданого сценарію шляхом розв’язання ситуа-
ційних задач із залученням манекенів, муляжів та іншого 
наявного медичного обладнання, намагаючись при цьому 
зреалізувати основні положення відповідного сучасного 
протоколу «Медицини невідкладних станів».

 Важливо відмітити, що своєрідним якісним перехід-
ним етапом в навчальному процесі студентів на кафедрі 
невідкладної та екстреної медичної допомоги стало впро-
вадження в навчальний процес 9 симуляційних віртуаль-
них Європейських навчально-самоконтроюючих програм 
(Body Interact) з методики своєчасної діагностики та на-
дання адекватної невідкладної медичної допомоги при різ-
номанітних клінічних ситуаціях – гострому коронарному 
синдромі, ускладненому гіпертензивному кризі, порушен-
нях ритму та провідності, шоках різної етіології, тромбо-
емболічних ускладненнях, кровотечах тощо. На освоєння 
кожної теми(відповідної клінічної ситуації) студенту на-
дається 45-60 хвилин. Віртуальна програма створена так, 
що на моніторі зявляється пацієнт з симптомами відповід-
ного невідкладного стану, студент може додатково отри-
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мати інформацію у вигляді результатів лабораторних тес-
тів або інструментального дослідженні(рентгенограми, 
ЕКГ, ЕхоКГ, УЗД, комп’ютерної томографії, ЯРМ, коро-
нароангіографії тощо), що допомагає йому своєчасно діа-
гностувати проблему та визначити послідовність надання 
невідкладної медичної допомоги. 

Варто також зупинитися на описі функціональних 
можливостей, наявних в університетському симуляційно-
му центрі. Багато-функціональний симулятор-манекен дає 
можливість відпрацювання ряду маніпуляцій та навиків, 
що знадобляться в лікарській практиці завдяки широким 
можливостях симуляції функцій життєдіяльності в нормі 
та при патології. Для тренування проведення серцево-ле-
геневої та мозкової реанімації передбачено можливість 
штучної вентиляції легень різними способами; аналізуєть-
ся кількість, частота, об’єм дихань; фіксується кількість, 
частота, співвідношення з диханням і глибина компресій 
та положення рук реаніматора при проведенні непрямого 
масажу серця; графічне відображення виконання елемен-
тів серцево-легеневої реанімації з голосовими підказками. 
У випадку успішного оживлення зіниці манекена змінять 
розміри від розширених до нормальних, з’явиться артері-
альна пульсація та спонтанне дихання.

Автоматичний зовнішній дефібрилятор, що входить 
в комплект симулятора, успішно застосовується з трену-
вальною метою. Монітор стану пацієнта-манекена також є 
навчальним і відображає ЕКГ в 12 відведеннях (з найріз-
номанітнішими варіантами порушень серцевого ритму чи 
коронарного кровообігу), криву дихальних рухів, сатура-
цію крові киснем, вміст вуглекислого газу у видихуваному 
повітрі, артеріальний тиск. 

Комп’ютерне програмне забезпечення тренажера 
створене виробником у відповідності з настановами Аме-

риканської асоціації серцевих захворювань 2012-го року 
легко піддається корекції у відповідності з навчальними 
потребами. Даний комплекс дає змогу студентам здобува-
ти та вдосконалювати практичні навички з екстреної до-
помоги, закріплюючи тим самим теоретичні знання, які 
обов’язково необхідні для правильного виконання перед-
бачених сценаріями завдань. 

Особливо важливим моментом практичних занять є 
залучення студентів до виїздів у складі бригад екстреної 
(швидкої) медичної допомоги. Досвід засвідчує обопіль-
ну вигоду від цієї співучасті, оскільки студенти не лише 
ознайомлюються із специфікою повсякденної діяльності 
працівників «швидкої допомоги», але й часто стають для 
них реальними помічниками. Все це дає змогу глибше 
засвоїти матеріал шляхом порівняльної характеристики, 
прив’язуючи її до відповідного клінічного протоколу. 

висновок. Високий методичний рівень забезпечення 
навчального процесу на кафедрі, наявність університет-
ського навчально-тренінгового центру стимуляційного на-
вчання з використанням адаптованих Європейських вір-
туальних навчально-контролюючих програмах та широке 
залучення студентів-гуртківців в науковий, навчальний та 
тренінговий процес дозволяє забезпечити високий кінце-
вий рівень засвоєння ними теоретичних знань та практич-
них навичок.
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доСвід виКориСтання новоЇ СимуляЦіЙноЇ програми pRISmafleX у навЧанні 
Студентів принЦипів еКСтраКорпоральноЇ терапіЇ при невідКладниХ СтанаХ на 
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Освітній портал Baxter є ефективним онлайн-інстру-
ментом, що дає можливість освоїти принципи роботи різ-
номанітних  пристроїв Prismaflex для екстракорпоральної  
терапії при невідкладних станах.

Prismaflex– новітня технологія пролонгованої корекції 
гомеостазу та детоксикації, що працює в різних режимах. 
Зокрема SCUF – пролонгована вено-венозна ультрафіль-
трація, що може використовуватись при декомпенсованій 
серцевій недостатності, набряку легень, мозку, нефритич-
ному синдромі без ниркової недостатності.CVVH – по-
стійна  вено-венозна гемофільтрація – як елемент  комп-
лексної терапії гострої ниркової, печінкової недостатнос-
тей,  сепсису, респіраторного дистресс синдрому, синдро-
му ендогенної інтоксикації. CVVHD – постійний  вено-
венозний гемодіаліз – при гострій і хронічній нирковій 
недостатності, на фоні травм, алергічних реакцій, важких 
інфекцій, отруєнь тощо. А також режими CVVHDF– по-
стійна вено-венозна гемодіафільтрація, TPE–  терапевтич-
ний плазмообмін, HP – гемосорбція.  

Освітній портал Baxter дає можливість здобути прак-

тичні навички налаштування усіх цих систем і контролю 
за ними, підбір індивідуальних програм  нирково-заміс-
ної  терапії залежно від конкретної клінічної ситуації і по-
казників гемостазу симулятора, що часто можуть зміню-
ватись в процесі різних терапевтичних сеансів.  Існують 
різні рівні програми, а саме для початківців, середнього 
та експертного рівнів.  Важливим компонентом даної клі-
нічної віртуальної  програми є можливість освоїти нави-
ки підбору антикоагулянтної терапії і контроль за станом 
гемостазу у критичних віртуальних пацієнтів.  Під час 
симуляцій з’являться тестові завдання із необхідністю ви-
бору правильної відповіді для подальшого продовження 
навчання.  Портал обладнаний серією підручників, віде-
оматеріалів та великої бази посилань щодо екстракорпо-
ральних методів терапії у невідкладній медицині. Доступ 
до освітнього порталу: https://portal.baxter.semcon.com. 

На базі кафедри невідкладної та екстреної медичної 
допомоги успішно використовуються освітній портал 
Baxter як для іноземних, так і українських студентів під 
час практичних занять  із тем гострих ниркової, серцевої  
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недостатностей, шоки тощо. Високий методичний рівень 
забезпечення навчального процесу на кафедрі, активне 
впровадження сучасних симуляційних програм по адапто-

ваних Європейських рекомендаціях дозволяє забезпечити 
високий кінцевий рівень засвоєння студентами теоретич-
них знань та практичних навичок.

СимуляЦіЙне навЧання Студентів на КаФедрі невідКладноЇ та еКСтреноЇ 
медиЧноЇ допомоги – ваЖлива СКладова яКоСті оСвітнього проЦеСу

Швед М.І., Ляхович Р.М., Мартинюк Л.П., Сидоренко О.Л., Сусла О.Б., Липовецька С.Й., Левицька Л.В., 
Кіцак Я.М., Прокопович О.А., Киричок І.Б., Гурський В.Т.

ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України», 
м.Тернопіль, Україна

вступ. Ефективне засвоєння знань і практичних на-
вичок з надання екстреної медичної допомоги є важли-
вою складовою в системі додипломної медичної освіти 
в рамках імплементації Закону України «Про вищу осві-
ту» (2014) та Закону України «Про екстрену медичну 
допомогу» (2012). Існує велика ймовірність, що належ-
на теоретична та практична підготовка студента-медика 
знадобиться майбутньому фахівцю як на етапі надання 
домедичної, догоспітальної медичної, так і високоспеці-
алізованої допомоги. Тому, на сьогодні застосування су-
часних технологій навчання при викладанні дисципліни 
«Екстрена та невідкладна медична допомога» у вищому 
медичному навчальному закладі є необхідним інструмен-
том забезпечення якості освітнього процесу.

основна частина. Симуляційна підготовка–це вид 
навчальних занять, де викладач формує вміння та нави-
чки практичного застосування набутих теоретичних знань 
шляхом індивідуального виконання студентом завдань, ви-
значення загальної тактики, діагностики та лікування си-
мульованих пацієнтів із невідкладним станом, в т.ч. й при 
масових ураженнях. Завдання окремого студента чи групи 
студентів полягає у виконанні в реальному часі стандарт-
ного алгоритму організаційних і діагностичних заходів, 
визначенні симптомів, провідних синдромів, їх аналізу і 
узагальнення, констатації наявного невідкладного стану 
та застосування відповідного протоколу надання екстре-
ної медичної допомоги.Імітується конкретна невідкладна 
клінічна ситуація, передбачена темою заняття, де кожен 
студент навчальної групи виступає в якості симулянта – 
працівника бригади екстреної (швидкої) медичної допомо-
ги (Е(Ш)МД) чи постраждалого.Подібні навчання відбува-
ються у вигляді гри під постійним контролем викладача.

Значним досягненням кафедри в реалізації підвищен-
ня ефективності освітнього процесу є можливість залучен-
ня студентів-медиків до виїздів у складі бригад Е(Ш)МД. 
Попередньо зі студентами проводиться інструктаж з тех-
ніки безпеки та охорони праці,оформлюється відповідна 
документація. Досвід засвідчує, що відносини студентів та 
медичного персоналу є взаємовигідними, оскільки практи-
канти не лише ознайомлюються з специфікою повсякден-
ної роботи служби екстреної медичної допомоги, але йне-
рідко стають для її працівниківреальними помічниками.

Впродовж семи років на базі курсу екстреної медичної 
допомоги кафедри активно працює студентський науковий 
гурток, який очолює доцент Р.М. Ляхович. На засіданнях 
гуртка опрацьовуються нові клінічні настанови національ-
них та світових експертних організацій з невідкладної 
медицини, зокрема Європейської Ради Ресусцитації, Аме-
риканської Асоціації Серця. Крім того, студенти-гуртківці 
впродовж навчального року проводять заняття для учнів 

старших класів основної школи з питаньсерцево-легеневої 
реанімації, першої домедичної допомоги при переломах, 
кровотечах, утопленні, зупинці дихання та серця. Навчання 
відбуваються за класичним сценарієм, де на кожній із семи 
станцій учні отримують коротку інформацію про невід-
кладний стан. У доступній формі студенти демонструють 
практичні навички та залучають школярів до самостійної 
реалізації клінічного випадку. Заняття проводяться на базі 
навчально-тренінгового центру медичного університету.  
Поза всяким сумнівом, подібні навчання необхідні не лише 
учням (як важливийелемент у системі загальної освіти), але 
й студентам (для постійного вдосконалення своїхзнань та 
можливості передавання їхіншим).

Одним із важливихаспектів наукової та практичної ді-
яльності кафедри невідкладної та екстреної медичної допо-
моги є організація та проведення щорічних обласних зма-
гань бригад Е(Ш)МД Тернопілля, де викладачі працюють як 
судді, а студенти –як позуранти. По завершеннізаходуспів-
робітники кафедри ретельноаналізують усі ділянкироботи 
бригад, виступають нафахових науково-практичних конфе-
ренціях і, таким чином, сприяють підвищенню теоретичної 
підготовки та практичних уміньперсоналуЕ(Ш)МД.

висновки. (1) Симуляційне навчання як складова на-
вчального процесу на кафедрі невідкладної та екстреної 
медичної допомоги дозволяє підвищити ефективність до-
дипломної підготовки студентів-медиків,(2) характери-
зується практично-орієнтованою та індивідуалізованою-
спрямованістю з формуванням якісної професійної компе-
тенції, клінічного мислення та моральної відповідальності.

література:
1. Рощін Г. Г. Методичні рекомендації для завідувачів 

кафедр невідкладної та екстреної медичної допомоги  / 
Г.Г. Рощін, В.О. Крилюк. – К.: Медицина, 2014.-Медицина 
невідкладних станів: швидка і невідкладна медична допо-
мога  / [ЗозуляІ.С., ВершигораА. В., Боброва В.І. та ін.]; за 
ред. І. С. Зозулі. -Екстрена та невідкладна медична допо-
мога: підручник / [Швед М. І., Гудима А. А., Геряк С.М. та 
ін.]; за ред. М.І. Шведа. – Тернопіль: ТДМУ, 2016.– 468 с.

2. НиконоваВ.В. Медицина неотложных состояний. 
Избранные клинические лекции / В. В. Никонова, А.Э. 
Феськова. – Донецк, 2008. – 503 с.

3. Екстрена медична допомога: догоспітальний етап 
-Медицина надзвичайних ситуацій. Організація надання 
першої медичної допомоги: підручник/ [В. С. Тарасюк,  
М. В. Матвійчук, І. В. Паламарта ін.].-Кошелев А.А. Ме-
дицина катастроф. Теория и практика: учеб.Пособие / А. 
А. Кошелев. – СПб: ЭЛБИ-СПб, 2015. – 320 с.

4. Соков Л.П. Курс медицины катастроф: учебник / Л. 
П. Соков,С. Л. Соков. – М.: РУДН, 2015. – 328 с.
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нові методиКи СимуляЦіЙного навЧання на КаФедрі неврологіЇ

Шкробот С.І., Салій З.В., Салій М.І., Сохор Н.Р., Бударна О.Ю.
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»

Оволодіння відповідними клінічними навичками є 
ключовим завданням сучасної медичної освіти спрямова-
ними на те, щоб студенти були озброєні не лише теоретич-
ними знаннями, але мали достатній практичний досвід. 
Компетенції клінічних навичок, включаючи навички спіл-
кування, збір анамнезу, професійне ставлення, усвідом-
лення етичних основ здоров’я, фізичний огляд, процедур-
ні та лабораторні навички, навички діагностики й тера-
певтичні, навички реанімації, клінічне мислення, навички 
командної роботи, організаційні, управлінські та навички 
з інформаційних технологій повинні бути невід’ємною 
частиною навчальних програм студентів [1]. У літературі 
багато повідомлень вказують на занепокоєння щодо рів-
ня кваліфікації випускників медичних закладів, навіть у 
західних країнах [2]. Це обумовлено низкою чинників, а 
саме, турботою про якість обслуговування та безпеку па-
цієнтів, змінами в системі охорони здоров’я, обмеженістю 
доступу до складних випадків та обмеженою кількістю 
пацієнтів з певними нозологіями.

Тому, зростаючі вимоги сьогодення до навчальних ме-
тодів, спричинили появу та впровадження в навчальний 
процес низки інноваційних медичних навчальних про-
грам. Однією з них є моделювання – використання клі-
нічних сценаріїв, що зустрічаються в реальному житті. Це 
активний та гнучкий процес, під час якого студенти та мо-
лоді фахівці вивчають процедури та протоколи лікування, 
маючи змогу виправляти помилки, удосконалювати кроки 
та оптимізувати клінічні результати [3].

Другою за частотою причиною смертності в Україні є 
цереброваскулярні захворювання. Щогодини у 11 україн-
ців розвивається інсульт, на рік це складає 100-110 тисяч 
випадків (понад третина з них – у людей працездатного 
віку). 30-40 % хворих на інсульт помирають впродовж 
першого року, 20-40 % з тих, що вижили, стають залеж-
ними від сторонньої допомоги, і лише близько 10 % по-
вертаються до повноцінного життя. Першочерговим за-
вданням є зменшення захворюваності та летальності, що 
передбачає первинну профілактику захворювання, якісне 
надання первинної медичної допомоги, госпіталізацію в 
межах «терапевтичного вікна», оснащеність стаціонару, 
узгоджену дію усіх ланок, бездоганне знання протоколу. 

В рамках проекту ESO Angels Awards кафедра не-
врології впродовж останнього року впровадила нову ме-
тодику симуляційного навчання для студентів медичного 
факультету, лікарів-інтернів з фаху «Неврологія», «Загаль-

на-практика – сімейна медицина» та «Медицина невід-
кладних станів». Програма спрямована на удосконалення 
практичних навичок шляхом оптимізації діагностичного 
та лікувального процесів у пацієнтів з інсультом, маючи 
на меті скоротити час «двері-голка». Програма містить 10 
різноманітних за клінічною феноменологією клінічних 
випадків. Пропонується 4-х кроковий підхід до стандар-
тизації процесу прийняття рішень в лікуванні інсульту: 
діагностика, виключення кровотечі, оцінка тяжкості та 
показання і протипоказання до тромболітичної терапії.

Кожна клінічна ситуація визначає важливість та прі-
оритетність конкретних опцій у наступних рубриках: 
характеристика анамнезу, оцінка пацієнта за ABCDE, 
шкалою Глазго, шкалою NIHSS, візуалізаційні методики, 
лабораторні показники, а також модифікованого підходу 
до лікування. Виконання завдань ілюструється результа-
тами моніторування вітальних показників, лабораторно-
го дослідження, даними додаткових методів обстежен-
ня (дуплексного сканування, комп’ютерної томографії, 
комп’ютерної ангіографії, церебральної перфузійної то-
мографії) та дає змогу в реальному часі послідовно вирі-
шувати клінічну ситуацію.

В результаті покрокового обстеження пацієнта ви-
ставляється клінічний діагноз, визначається оптимальний 
комплекс лікувальних методів. Програма дає можливість 
оцінити у відсотковому відношенні повноту збору анам-
незу, об’єктивного, неврологічного та інструментального 
обстеження, а також проведених лікувальних заходів.

Таким чином, навчання на основі моделювання клі-
нічних випадків підвищує ефективність процесу навчання 
в контрольованому та безпечному середовищі.
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методологія виКладання на КаФедрі внутріШньоЇ медиЦини для Студентів 
медиЧного ФаКультету

Шухтіна І.М., Шухтін В.В., Котюжинська С.Г., Лиходід О.М.
Одеський національний медичний університет

вступ. На сучасному етапі перед медичною освітою 
поставленні завдання підготовки висококваліфікованих та 
професійно компетентних спеціалістів. Одним з головних 
направлень навчального процесу є практична орієнтація 
та засвоення належного рівня теоретичних знань. 

основна частина. Відповідно до сучасних направ-
лень психології та теорії інформації, процес сприйняття 

та засвоєння і практичного використання знань підлягає 
певним законам, яким відповідає симуляційне навчання, 
що активно впроваджуються у вищих нвчальних закладах 
України.

Використання віртуальних технологій та симуляторів 
дозволяє моделювати процеси, ситуації професійної ді-
яльності медичних працівників. Найбільшого поширення 
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застосування симуляторів з навчальною метою, викорис-
товують у галузях діяльності людини, які передбачають 
високі ризики. Проте великою перевагою є те, що симуля-
ційні методи навчання є практично-орієнтованими. У про-
цесі спеціально організованого інтерактивного спілкуван-
ня студентів з викладачем, переживаючи певну екстренну 
ситуацію та виконуючи певні дії, студенти набувають до-
свіду та пошуку “нових” знань з формуванням відповід-
них, вірних висновків. Останім роками симуляційне на-
вчання почало активно впроваджуватись в освітній про-
цес вищих медичних навчальних закладах України, його 
методологічна база розвивається і будь-який новий прак-
тичний досвід є корисним. Для того щоб нові технології 
принесли максимальну користь, актуальним є визначення 
їх конкретних переваг і недоліків, розробка, цілей і за-
вдань навчального процесу, методики проведення занять, 
що активно відбувається останніми роками в Україні. 

Симуляційне навчання – складний процес, який для 
ефективного вирішення поставлених завдань повинен 

мати певну тривалість. У практику деяких вищих медич-
них навчальних закладах введене поняття стандартного 
імітаційного модуля, відведеного на безпосередню вза-
ємодію студентів із засобами навчання під педагогічним 
контролем. Такі тренінги не мають на меті формування 
нових навичок, а закріплюють та вдосконалюють вже на-
явні.
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вступ. Згідно закону «Про освіту» та «Національна 
доктрина розвитку України у ХХІ столітті» вища освіта 
повинна забезпечити фундаментальну наукову, загально-
освітньо-культурну підготовку студентів і їх життєву ком-
петентність. Основна спрямованість удосконалення якості 
вищої школи на сучасному етапі пов’язана з пошуком ін-
новаційних форм організації інноваційних форм організа-
ції та медів навчання, які могли б забезпечити можливість 
студентам стати активними у своїй самостійній діяльнос-
ті, творчості, самовдосконаленні та самоактуалізації [1].

Інноваційні форми організації пізнавальної діяльності 
дозволяє забезпечити умови для реалізації активності сту-
дентів, роузвитку в них комунікабельності, компетентнос-
ті, зформувати здатність у прийнятті самостійних рішень, 
виробити у їх свідомості особистий світогляд та стиль ді-
яльності. В умовах застосування інноваційних форм орга-
нізації навчання студенти залучаються до реальної твор-
чої діяльності, яка приваблює їх не тільки новизною, але і 
розвиває потребу виявляти проблеми та долати протиріч-
чя, що виникли у процесі самостійної роботи [3].

Метою данної роботи є розробка інноваційних спо-
собів у організації групових форм самостійної навчальної 
діяльності студентів з предмету оториноларингологія, а 
також дослідження ефективності цих способів при під-
готовці мойбутніх молодих спеціалістів-оториноларинго-
логів.

основна частина. Під груповою формою роботи ро-
зуміємо самостійну організацію навчання, коли студенти, 
працюючи разом у невеликих групах, разом вирішують 
проблему, створюють нові ідеї. Розв’язання завдань про-
ходить за допомогою розподілу послідовності дій між 
ними. Кожен індивідуально виконує певну частину за-
вдання, усвідомлюючи загальну мету. Співпраця студентів 
засновується на взаємонавчання, взаємодопомозі і взємо-

контролі. Оцінюються результати та досягнення як кожно-
го хто бере участь окремо, так і групи в цілому [4]. Так, ви-
кладачем створюється клінічна ситуація, наприклад якої 
невідкладний стан – носова кровотеча, що потребує про-
ведення термінових невідкладних заходів – встановлення 
задньої тампонади. У купіруванні даної клінічної ситуації 
приймають участь два студенти (групова форма самостій-
ної тактики поведінки), у найкоротший термін вони пови-
нні провести зупинку кровотечі та визначити послідовний 
алгоритм дій. Даний метод навчання дозволяє сьогодніш-
нього студента, майбутнього лікаря навчити робті в коман-
ді узгоджено та послідовно.

Групова навчальна діяльність студентів складається із 
п’яти етапів: підготовка до виконання завдання групою; 
обговорення та створення плану діяльності всіх членів 
групи; виконання завдання і поточна взаємоперевірка; 
захист кожною групою отриманого рішення; організація 
контрольних заходів роботи кожної групи і кожного сту-
дента.

Прикладами інноваційних способів організації гру-
пової форми навчальної діяльності студентів є метод про-
ектів, кейс-метод, ділова гра, навчання у співпраці, метод 
«мозкового штурму» взаємонавчання груп та інше.

У Харківському національному медичному універси-
теті на кафедрі оториноларингології планується застосу-
вання кейс-методу у самостійному навчальному процесі 
студентів та при підготовці молодих спеціалістів-оторино-
ларингологів на етапі інтернатури, магістратури, клінічної 
ординатури та аспірантури.

Кейс-метод можно зобразити у вигляді системи, у яку 
будут інтигровані різні хірургічні технології. Цей метод 
являє собою специфічний різновид дослідницької аналі-
тичної діяльності. Наприклад, в обговоренні тієї чи іншої 
клінічної ситуації, але при цьому найважливішою складо-
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вою є робота в групах та підгрупах, де має місце взаємний 
обмін інформацією і процес взаємодії [7,8].

Кейс-метод у навчанні занурює учнів у відповідну 
проблему. Він інтегрує у собі технології групового та ко-
лективного розвитку з формуванням різноманітних осо-
бистісних якостей індивідуума. Кейс-метод має на увазі 
собою процес формування інформаційного поля, його 
активізацію і організацію на основі останніх досягнень у 
інформаційних комунікаціях [5].

При проведенні занять із застосуванням кейс-методу 
реалізуєтьсяактивація кожного студента з їх втягненням 
у процес аналізу задачі, що вирішується та прийняття рі-
шення. Для цього академічна група ділиться на чмсло під-
груп, що складаються із 3-5 осіб. Підгрупи (команди) фор-
муються самими студентами за їх бажанням. Обирається 
керівник, відповідальний за організацію роботи підгрупи 
з розподілом питань між учасниками та прийняття на їх 
основі тих чи інших рішень. У роботі притягується лекцій-
ний матеріал, дані інтерактивного навчання з використан-
ням різних джерел інформації (интернет та ін.). роботу над 
кейсом можна побудувати двома шляхами: або кожна під-
група опрацьовує свою певну тему, або всі підгрупи пра-
цюють одночасно над одним і тим же розділом кейсу, кон-
тактуючи між собою у пошуках найбільш оптимального 
пошуку. Далі відбувається загальногрупове обговорення. 
Завершальний етап технології заключається у здійсненні 
відпрацювання навиків на муляжах і підведенні підсумків з 
оформленням результатів. Важливо, щоб студенти підготу-
вали резюме у вигляді висновків (текст, графіка, таблиці), 
використовуючи сучасні інформаційні технології. Викла-
дач оцінює роботу студентів, аналізує прийняте рішення, 
інформує студентів про рішення проблеми у реальному 
житті або обгрунтовує свою точку зору [6].

Висновки і перспективи удосконалення та їх подаль-
ший додаток.

Отже, переваги групової форми організації само-
стійної навчальної діяльності безперечні. Вона формує у 
студентів інтеліктуальні, творчі та комунікативні вміння, 
вміння аналізувати інформацію, узагальнювати, робити 

висновки, вміння прцювати з різнобічною довідковою лі-
тературою, а найголовніше – дозволяє навчити працюва-
ти у команді. Групова форма організації навчання надає 
можливість студентам самостійно отримувати освіту, са-
мовдосконалюватися, формуватися компетентними моло-
дими спеціалістами. Все це сприяє підготовці майбутніх 
спеціалістів до професійної діяльності і формує навики 
безперервної освіти, підвищує активність пізнавального 
процесу з активізацією дивергентного (творчого) мислен-
ня [2], що необхідно для життя особистості в інформацій-
но-глобальному суспільстві.
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actuality. The main cause of mortality in Ukraine is car-
diovascular diseases. Moreover, the cause of the majority of 
deaths from cardiovascular diseases is coronary heart disease 
(CHD) [1, 2].

During the first year after acute myocardial infarction 
(AMI) in approximately 12 % of patients recorded cardiac 
death. Therefore, special value acquires the prevention of fatal 
arrhythmias in these patients [3].

Implantation of a cardioverter-defibrillator (ICD) is an 
effective treatment of sudden arrhythmic death. Implantable 
defibrillator-cardioverter– it’s a super small size device which 
is implanted in the human body and continuously monitors the 
cardiac rhythm of the patient. While detecting life-threatening 
arrhythmias ICD differentiated by means of electrical impuls-
es relieves them. The analysis of the cardiac rhythm and ther-
apy ICD go seconds [4].

Unfortunately, at the present time, the use of ICD is lim-
ited because of the high cost. For a broad introduction of ICD 
in clinical practice with a certain probability we can predict 
the increase in life expectancy and a decrease in the number of 
sudden deaths [5].

the main part. In recent years, among the experts there 
are more and more supporters of the concept of suppression 
of fatal arrhythmias by using an automatic external defibrilla-
tor (AED). This concept implies the presence in public places 
(airports, supermarkets, schools, etc.). AED that will allow 
even unskilled eyewitness to help a patient with sudden car-
diac arrest before arrival of emergency medical services [6, 7].

Automatic external defibrillator is a computer that eval-
uates heart rhythm of the patient and decides on the neces-
sary countershock. The protocol AED includes a sequence of 
visual and voice prompts that are aimed to assist the lifeguard 
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in conducting the intensive care unit, and have the function 
of recording the course of events that subsequently allows to 
retrospectively analyse the use of the apparatus. The effective-
ness of AED is proved and is recommended by the ERC 2015, 
an AED should be actively implemented in public places with 
high population density [8].

Recently in Sweden a study was conducted that showed 
a significant increase in the frequency of cardio-pulmonary 
resuscitation (CPR) initiated by bystanders, when using a mo-
bile dispatch system. A group of researchers M. Ringh et al. 
concluded that the use of this system will direct volunteers 
who own CRP [9].

Training volunteers using dummies is an opportunity 
to acquire practical skills to ensure the patency of the upper 
airway and cardiopulmonary resuscitation in various clinical 
cases of circulatory arrest: asystole, electromechanical dis-
sociation, idioventricular rhythm, ventricular fibrillation. Ac-
quisition of these skills, volunteers are encouraged to develop 
their reaction speed, strengthen a certain confidence and clar-
ity skills to perform various manipulations during resuscita-
tion. Using mannequins in practical classes volunteers acquire 
quality skills of resuscitation. The quality assurance training 
of volunteers is carried out by computer analysis of the ob-
tained skills [10].

Developing skills of CRP among volunteers, in families 
with patients at high risk of death may be an important com-
ponent of survival of patients with fatal arrhythmias. The de-
velopment of practical skills on mannequins contributes to the 
gaining of by the volunteer a certain self-confidence, devel-
oping quick reflexes, precise execution of manipulation when 
resuscitation [11, 12].

conclusion. Thus, the prevention of arrhythmic death 
remains an urgent and challenging task. Survival of patients 
with the development of fatal arrhythmias after AMI depends 
on many factors. One of the important components in the fight 
against sudden cardiac death, at the out-of-hospital stage, can 
be training volunteers the skills of CRP. An integrated approach 
to the management of patients with high risk of death, is not 
only a task for doctors and patients, but also of modern society.
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Вступ. Сучасні концепції розвитку медичної освіти 
обумовлюють необхідність переходу на нові навчальні 
технології, що довели свою ефективність в усьому світі. 
Застосування симуляційних технологій під час навчання 
дозволяє сформувати у майбутнього фахівця готовність 
використовувати отримані фундаментальні знання, умін-
ня й навички для вирішення практичних і теоретичних за-
вдань в процесі професійної діяльності [1-3].

Основна частина. Діагностику та лікування цілого 
ряду клінічних синдромів, станів та захворювань пацієн-
тів (особливо в акушерстві) неможливо як технічно, так і 
з етичних та юридичних міркувань, довірити студентам, 
що мають лише теоретичну підготовку. Тому, створення на 
базі кафедри акушерства і гінекології №1 ОНМедУ кафе-
дрального стимуляційного класу дозволило в певній мірі 
вирішити це питання.

Студенти V курсу, які розпочинають вивчати акушер-
ство, відпрацьовують покроково окремі теми відповідно 
до програми. Сучасні фантоми дають можливість не лише 
відпрацювати методи обстеження в акушерстві, лікарську 
допомогу при веденні пологів, виконання різних маніпу-
ляцій, але й сформувати навик шляхом його багаторазово-
го повторення.

На VI курсі студенти відпрацьовують алгоритми на-
дання невідкладної допомоги на базі кафедри симуляцій-
ної медицини, де викладач може змоделювати будь-який 
сценарій, що дозволяє не тільки виконувати стандартні на-
вички надання допомоги, але й на їх основі тренувати клі-
нічне мислення з динамічною оцінкою клінічної ситуації і 
розробляти заходи профілактики цих ускладнень.

симуляційні технОлОгії В акушерстВі при підгОтОВці кОмпетентнОгО лікаря

Волянська А.Г., Пермінова Т.І., Лавриненко Г.Л., Лунько Т.А.
Одеський національний медичний університет

У своїй майбутній практиці лікар загальної практи-
ки може зіткнутися з необхідністю надати допомогу при 
еклампсії, у випадку післяпологової кровотечі та при дис-
тресі плоду під час пологів.

Сучасні симуляційні технології дозволяють відтворити 
клінічні ситуації відповідно до теми практичного заняття.

Важливими завданнями стимуляційного навчання, 
попри відпрацювання алгоритмів надання медичної до-
помоги, є формування у майбутніх спеціалістів здатності 
ефективно комунікувати з медичним персоналом, розви-
вати клінічне мислення та працювати в команді.

Висновки. Тому важливим є дебрифінг з аналізом 
проблем, що виникли в процесі роботи, розбір алгоритму 
дій кожного учасника команди під час виконання завдань. 
Проведення дебрифінгу дає можливість кожному студен-
ту самостійно зробити висновки про його особисту роль в 
розв’язанні тієї чи іншої невідкладної клінічної ситуації.
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метОди удОскОналення прОФесійнОї підгОтОВки лікаріВ-інтерніВ За ФахОм 

«інФекційні хВОрОБи»
В.П. Малий, Н.В. Шепилєва, О.В. Боброва, П.В. Нартов, А.О. Швайченко, І.М. Асоян

Харківська медична академія післядипломної освіти

У сучасному світі освіта є продуктом, до якого вису-
ваються вимоги конкурентоспроможності та економічної 
ефективності, а в якості джерела прибутку виступають 
нові знання, інновації, технології та засоби їх практичного 
застосування.

Інформація та знання — стратегічні ресурси України, 
які, сумісно із рівнем розвитку освіти, визначають її су-
веренітет й національну безпеку. Сучасні підходи до під-
готовки та підвищення кваліфікації медичних працівників 
в аспекті їх професійної комунікації потребують особли-
вого осмислення у зв’язку з процесами інтеграції України 
до Євросоюзу, та потребують відповідного безперервного 
удосконалення професійної компетентності спеціалістів 
охорони здоров’я.

Обов’язковим компонентом освітнього процесу є діа-
гностика результатів навчання, яка дозволяє як виклада-
чам, так і слухачам судити про досягнення мети навчання, 
про ступінь засвоєння знань та розуміння слухачами зміс-
ту навчальної діяльності, тобто про ефективність навчан-
ня. Освітня діагностика — процес визначення результатів 
навчальної діяльності слухачів і викладачів з метою їх 

осмислення і аналізу, та, за потреби, корекції цього про-
цесу. Розвиток концепції безперервної освіти є одним із 
шляхів подолання кризи системи освіти, та формування 
системи освіти, яка відповідає вимогам сучасного суспіль-
ства [1, 3, 4].

Сертифікація професійної діяльності фахівців у на-
шій державі здійснюється спеціальними організаціями, 
відокремленими від навчальних закладів. Основною їх-
ньою функцією є діагностування рівня професійної  ком-
петентності фахівця з видачею відповідного сертифікату, 
наявність якого є визнанням відповідного рівню професій-
них знань і вмінь фахівця [1, 3, 4]. 

Першим етапом післядипломного навчання лікарів є ін-
тернатура, правильна й адекватна організація якої може ста-
ти визначальною як у формуванні професіоналізму та компе-
тентності лікаря [4, 5]. Якість підготовки лікарів-інтернів та 
лікарів-курсантів — один з базових показників ефективності 
роботи кафедр факультету післядипломної освіти, що безпо-
середньо пов’язано з рейтингом навчального закладу серед 
вищих медичних вузів в нашій країні, або в системі медичної 
освіти в європейському освітньому просторі. 
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У відповідності до Указу Президента України «Про 
основні напрями реформування вищої освіти в Україні» 
та Закону України «Про освіту», МОЗ ‘ України першим 
в країні запровадило систему управління якістю вищої 
освіти через ліцензійні інтегровані іспити — з метою ви-
значення відповідності рівня знань та вмінь випускників 
вищих медичних і фармацевтичних навчальних закладів 
єдиним вимогам щодо забезпечення належного рівня фун-
даментальної і професійно-орієнтованої підготовки [2]. 

Особливим видом заключного контролю знань, як 
етапу державної атестації, для лікарів-інтернів є складан-
ня ліцензійного інтегрованого іспиту« Крок  3». Відповід-
но Наказу МОЗ України №762 «Про впровадження ліцен-
зійного інтегрованого іспиту КРОК 3. Загальна лікарська 
підготовка», як частини державної атестації лікарів-інтер-
нів, на кафедрі інфекційних хвороб ХМАПО проводиться 
підготовка до цього іспиту.

Діагностика результатів навчання є обов’язковим ком-
понентом освітнього процесу, що дозволяє і викладачам, і 
слухачам судити про досягнення мети навчання, про сту-
пінь сформованості учбових дій і засвоєння знань, про 
розуміння слухачами змісту навчальної діяльності, тобто 
про ефективність навчання. Форми їх реалізації і вживані 
методи можуть бути різними, але в цілому вони повинні 
утворювати чітко продуману систему контролю, яка до-
зволяє керувати якістю підготовки у спеціаліста.

Для об’єктивізації оцінки рівня підготовки лікарів-
інтернів до складання іспиту застосовуються такі засоби, 
як педагогічний контроль і самоконтроль. До функцій пе-
дагогічного контролю відносяться: - мотиваційна функція 
— заохочення освітньої діяльності та стимуляція ЇЇ про-
довження; - діагностична функція — виявлення рівню 
підготовки й вста новлення причини успіху або невдачі; 
- навчальна функція — виявлення, систематизація, уточ-
нення одержаних знань, умінь, навичок; - виховна функція 
—  підвищення самосвідомісті слухача і його самооцінці 
в діяльності навчального процесу, необхідного ставлення 
до предмету і професії, відповідальне відношення до за-
нять; стимуляція лікаря до розвитку своїх здібностей, тоб-
то особистого й професійного зростання.

Після зарахування до інтернатури лікарі-інтерни про-
ходять попередній або початковий (вихідний рівень знань), 
а потім — поточний, рубіжний і підсумковий контроль. 
Реалізації об’єктивного педагогічного контролю спри-

яє всебічне використання комп’ютерів й аудіовізуальних 
систем, що відображають умови професійної діяльності 
лікаря. Сучасні технології не можуть замінити викладача, 
але здатні підвищити рівень, ступінь об’єктивності оцінок 
і висновків, робити знання більш досяжними для кожного 
слухача, з урахуванням його особистих здібностей, індиві-
дуального стилю діяльності, темпів навчання.

Висновки : До провідних методів освітньої діагности-
ки можна віднести успішне використання принципів рей-
тингового контролю навчання. 

Комп’ютерні технології слід активно впроваджувати в 
повсякденну практику викладання в ВУЗах, їх застосуван-
ня дозволяє  більш широко розробляти новітні технології 
для поліпшення якості навчання, зокрема, у медичних за-
кладах післядипломної освіти.
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